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EL SR. PRESIDENT:

Recomença la sessió, debat número 22 de globalitat,
agrupació dels programes de Promoció i ajut socials, 3141; de
Sanitat, 4111, 4122, 4131, 4133; i d'Atenció i defensa del
consumidor, 4432. Hi ha presentades les esmenes, per part del
Grup Parlamentari d'Esquerra Unida números 6703, 6702, 6700,
6694. 6704 i 6701. Sra. Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. La primera esmena és la formulació i
el desenvolupament del Pla de lluita contra la sida. A l'esmena
a la totalitat no ho hem esmentat perquè hem pensat que calia
explicitar-ho en una esmena parcial i per això destinam 80
milions de pessetes a afegir -per tant és d'addició- a aquests
doblers que envia el pla estatal contra la sida i, en aquest sentit,
hi afegim 80 milions més que pensam que serien transferències
a entitats per al desenvolupament i potencialment d'entitats i
d'associacions de lluita contra la sida, aquelles que estan més a
prop d'aquell que la pateix, i transferències a consells i
ajuntaments per desenvolupament...

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, un moment. Jo demanaria als serveis de la Cambra
que quan entrem en debat que deixin d'entrar i de repartir...
Continuï, que si no estarem destapant regals tot el vespre.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senzillament la segona part serien
transferències a consells i ajuntaments per al desenvolupament
d'activitats preventives, perquè són aquelles institucions que
estan més a prop de la realitat quotidiana. 

La següent esmena, la 6702, va en el sentit que parlàvem,
també, a l'esmena a la totalitat, de desenvolupament dels
programes de prevenció i, en aquest sentit, seria l'aplicació del
decret 53/95, sobre condicions higièniques i sanitàries a piscines
d'ús públic i conveni amb ajuntaments per seguretat a les platges.

L'esmena 6700 és una esmena que té una formulació molt
genèrica però que, aprofitant el debat a les esmenes parcials,
volíem concretar. Són 45 milions més per a promoció i prevenció
de la salut maternoinfantil, però que, en aquest sentit, volíem
afegir que, des del nostre punt de vista, si s'aprovàs aquesta
esmena aniria dedicada a la vacunació de la (...), una vacunació
que l'any passat va ser rebutjada dient que només ho demanava
la societat estatal de pediatria; enguany també en comissió es va
dir, en compareixença del conseller, que no era una vacunació
necessària i, per tant, nosaltres, en lloc de formular-la com a una
esmena concreta, la formulam dins la campanya de prevenció de
la salut maternoinfantil, igualment que la prova voluntària prèvia
a les dones embarassades del virus per a la immunodeficiència
adquirida, la sida, que així com el conseller ens va explicar que
es fa a totes les dones embarassades, les notícies que nosaltres
tenim són que només es fan si la dona embarassada ho demana.
Per tant, dins aquests 45 milions de pessetes hi afegiríem aquesta
prova voluntària.

L'esmena 6694 aniria en el sentit de la vacunació a
nadons per virus de l'hepatitis B; continuam reivindicant-ho,
ho farem l'any que ve, perquè suposam que continuaran
dient-nos que no és necessària aquesta vacunació, però per
a nosaltres és important tot allò que fa referència a la
prevenció i no hi ha més prevenció que vacunar els nadons
d'una malaltia que si ja des de petits, des del naixement,
estan vacunats, no es desenvoluparà posteriorment.

La 6704 és una esmena molt potent, té 425 milions de
pessetes dedicades a la consolidació de la xarxa bàsica
d'atenció i prevenció de les drogodependències a tot el
territori de la Comunitat Autònoma i, en aquest sentit, aniria
a finançament dels centres específics de drogodependències;
tornam a insistir en el fet d'eliminar el registre de
toxicòmans i, en canvi, establir un sistema informatiu de
registre de morbilitat de drogodependents i de centres de
distribució de metadona.

I, finalment, l'esmena 6701 aniria també en el sentit
general que havíem explicitat a l'esmena a la totalitat, de
participació dels usuaris i donaríem o proposaríem 20
milions de pessetes per promoció de les associacions
d'usuaris de la sanitat i grups d'autoajut, perquè són aquells
que han de desenvolupar la seva tasca i, en el futur, han de
ser els participants dels consells de salut. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM, esmenes 6327, 6324, 6326,
6325 i 6272. Sra. Bover, té la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes, la primera,
6327, es demana una creació d'unitat de psiquiatria infantil
aprofitant ja la xarxa d'atenció primària dels centres de
salut, ja que trobam que cal apropar als ciutadans aquests
serveis sanitaris que per a nosaltres són bàsics, com és la
psiquiatria infantil.

La 6324 en comissió ja vàrem denunciar que amb
l'aportació econòmica que dedica el pressupost de la
Conselleria de Sanitat pel concepte de campanyes de
promoció de la salut, nosaltres trobam que és insuficient, i
el sentit d'aquesta esmena és de demanar un augment
d'aquesta partida, ja que la promoció de la salut i prevenció
de malalties és bàsica per a un augment de la qualitat de
vida dels ciutadans i ciutadanes. És necessari recalcar que
en aquest apartat també s'inclou l'objectiu de la Conselleria
de Sanitat de donar a conèixer mesures de prevenció a la
població en general i als seropositus davant el virus de la
sida, el que fa que, pel nostre grup, sigui una esmena a
defensar si tenim en compte el número d'illencs portadors
del virus de la sida.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 61 / Fascicle 5 / 19 de desembre del 1996 2531

L'esmena 6326 és donar prioritat, és una esmena d'afectació,
a la campanya de prevenció de la salut mental. L'esmena 6325 és
un increment d'ajuts a les corporacions locals per dur a terme
l'execució del pla regional de drogues, i l'esmena 6272 la
retiraríem, si és possible. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, s'entén retirada l'esmena 6272, és
així? Queda retirada aquesta esmena. Per part del Grup
Parlamentari Socialista hi ha les esmenes 6649, 6635, 6493,
6633, 6636, 6664, 6630, 6581, 6641, 6598, 6599, 6607, 6608,
6609, 6600, 6601, 6602, 6603, 6604, 6605, 6606 i 6579. La Sra.
Leciñena té la paraula.

LA SRA. LECIÑENA I ESTEBAN:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados, el
Grupo Parlamentario Socialista presenta, en este punto del
debate de presupuestos, 22 enmiendas parciales que
agruparemos, para su defensa, en bloques. Desde nuestro grupo
pensamos que la Comunidad Autónoma debería colaborar con el
plan de prestaciones sociales básicas, por lo menos, con la
misma cantidad con la que colabora el Estado. Creemos que en
la consolidación de dicho plan deberían colaborar tanto la
Comunidad Autónoma como el Estado a partes iguales,
disponiendo así de una mayor financiación para que los consells
insulares y los ayuntamientos puedan completar y mejorar la red
básica de servicios sociales y las prestaciones sociales que se
llevan a cabo a través de ellos de acuerdo con la ley de acción
social. 

Por otro lado, creemos que es necesaria la elaboración de un
nuevo plan de salud en substitución del retirado recientemente
por no ser viable, dadas las deficiencias que presentaba, tal y
como en su día denunciamos; plan de salud que deba basarse en
la elaboración previa de una encuesta de salud entre la población
de nuestra comunidad, que refleje la situación real de nuestro
estado de salud en distintas problemáticas y permita definir los
objetivos que se han desarrollado en este plan; plan de salud que
contemple, además, programas de prevención y promoción de
salud; nos preocupa que en los actuales presupuestos la cantidad
destinada a estos programas de prevención y promoción de la
salud sea significativamente menor que en años anteriores, sin
que esta disminución se corresponda a una mejora del estado de
salud de nuestra comunidad. Al contrario, somos la última o de
las últimas comunidades en lo que respecta a esperanza media de
vida; por ello nuestras enmiendas van en el sentido de aumentar
el presupuesto destinado a campañas de prevención y promoción
de la salud, campañas que han de llevarse a cabo, además, de
forma descentralizada, teniendo en cuenta la diferencia o
necesidades de cada isla.

También creemos necesario completar la red de atención
primaria en nuestra comunidad mediante la construcción,
equipamiento y mejora de centros de salud, centros
sanitarios, puntos de atención continuada i centros
polivalentes donde, entre otras tareas asistenciales, se lleven
a cabo las campañas de prevención y promoción de salud
que acabamos de solicitar.

Otro de los temas a los que hacen referencia nuestras
enmiendas es el de drogas. Somos una de las comunidades
autónomas en las que el consumo de drogas, sobre todo el
de las llamadas drogas sintéticas o de diseño, sigue
aumentando significativamente sobretodo entre los jóvenes,
consumo que conlleva secuelas tanto sociales como de salud
y marginación; por tanto creemos que en este tema el
Govern debería hacer un esfuerzo mayor dada su
importancia, y siendo que el tema de drogas es
responsabilidad del Govern balear no se entiende que
participe a través de los presupuestos con una cantidad
inferior a la que colabora el propio Estado. Como ya ha
dicho un compañero al defender la enmienda a la
globalidad, no nos explicamos cómo le preocupa este tema
más al Estado que a la propia comunidad; por tanto,
creemos que es necesaria una mayor dotación económica
por parte del Govern balear para llevar a cabo, entre otras
actividades, más campañas, tanto de prevención como de
tratamiento de toxicomanías, campañas que deben llevarse
a cabo de forma descentralizada, dada las diferencias
insulares en esta problemática y de ahí, además, la
necesidad de traspasar la gestión de las ayudas del plan
regional de drogas a los consells y que sean éstos los que
creen centros y observatorios insulares de toxicomanías que
permitan unos resultados más eficaces en esta problemática.

Y por último, destacar la ausencia total de
infraestructuras para la atención integral del enfermo mental
que padecemos en algunas de nuestras islas de la
Comunidad. Los enfermos mentales pasan por fases, en su
enfermedad, en las que no se requiere ingreso en la Unidad
de Agudos en los hospitales pero tampoco pueden convivir
dentro de su núcleo familiar y habitual; para estas fases se
necesitan infraestructuras como pueden ser residencias,
centros de día o pisos tutelados, infraestructuras que en el
caso de Ibiza y Formentera carecemos totalmente de ellas.
Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Pere Palau.
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EL SR. PALAU I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Estam davant un conjunt d'esmenes
que presenten els diferents grups parlamentaris que podríem dir
que són fruit o conseqüència, millor dit, de les esmenes a la
totalitat que s'han presentat en el debat anterior. Començarem,
primerament, anunciant el vot favorable a una sèrie d'esmenes i
després ja entrarem en la part de les esmenes que rebutjam.

En primer lloc vull fer referència a l'esmena 6326 del Grup
Parlamentari PSM que fa referència a campanya de prevenció de
la salut mental; vull dir que la conselleria ja tenia un programa
en aquest sentit, el 4131, perquè d'alguna manera també és
sensible i està preocupada per a la detecció de qualsevol
deficiència psíquica o pedagògica que pugui tenir, però de totes
maneres pensam que és una esmena que, per la quantitat i per la
finalitat que té, la podem acceptar i la votarem favorablement.

Entram, després, a esmenes del Grup Socialista, l'esmena
6493, que fa referència a la construcció del centre sanitari a sa
Penya d'Eivissa per un import de 30 milions; jo vull recordar
aquí que, en data 16/2/96, ja es fa firmar un preacord entre la
conselleria i l'Ajuntament d'Eivissa pel finançament de la
construcció d'aquest centre, però no obstant això, abundant,
precisament, en la finalitat i en la voluntat que tenim també el
Grup Popular i el mateix Govern de dur endavant aquest centre,
idò també donarem suport a aquesta esmena i l'aprovarem.

Després hi ha una altra esmena, la 6633, també del Grup
Parlamentari Socialista, que fa referència a la construcció d'un
centre de salut a Alcúdia; pràcticament estam també en el mateix
cas del centre de l'Ajuntament d'Eivissa, també hi ha un preacord
firmat en data 8/2/96 entre la conselleria i l'Ajuntament
d'Alcúdia; no obstant això, nosaltres darem suport a aquesta
esmena.

Després hi ha una altra esmena, la 6664, que fa referència a
la millora de centres sanitaris a Ferreries, Sant Lluís i Fornells,
per una quantitat de 52 milions de pessetes. Bé, hem de dir que
també existeixen ja convenis signats entre diferents entitats com
són la conselleria i els diferents ajuntaments. No obstant això,
donarem suport a aquesta esmena en el sentit que es puguin
realitzar dins els terminis i amb la inversió que sigui necessari,
amb el temps que es puguin dur endavant les millores dins
aquests centres.

Hi ha una altra esmena, la 6581, que és realització d'una
enquesta de salut a Balears. Bé, malgrat que el Ministeri de
Sanitat ja realitza una enquesta de salut a l'àmbit nacional, la
qual posa a l'abast de la conselleria o del Govern balear totes les
dades que pugui rebre d'aquestes enquestes, no obstant això
pensam que és necessari, també, que es pugui fer alguna cosa des
d'aquí, des de la nostra comunitat i també la votarem a favor.

I després ja entram en la part d'esmenes a les quals no
donarem suport. Unes esmenes que fan referència a la sida
vull dir que en aquest moment la Conselleria de Sanitat està
desenvolupant un disseny d'un pla de lluita contra la sida i
que la voluntat de la conselleria, una vegada que tengui el
disseny d'aquest pla, és dur endavant totes les actuacions
que d'ell se'n puguin derivar. Igualment, en relació a les
esmenes de promoció de salut, la conselleria ja té, dins el
programa de promoció de salut, ja fa totes les feines que
hagi de fer en relació a l'anàlisi i detecció de qualsevol tipus
d'anomalia que pugui sortir, tant en els nadons, i en relació
a allò que feia referència a la vacunació de nadons, idò jo
incidesc també en allò mateix que va dir el conseller dins la
mateixa comissió: la conselleria no considera prioritària
aquesta actuació perquè diu que no té un especial risc; per
tant hi ha altres accions que creuen prioritàries i en el
moment que ho veiessin convenient, idò també es faria.

Pel que fa a les esmenes relatives al pla regional de
drogues, s'ha de dir que nosaltres pensam que amb les
partides que hi ha destinades en aquest pressupost són de
moment suficients i adients per dur endavant les actuacions
que duen i que, d'alguna manera, si en algun cas es veiés, al
llarg de l'exercici, que hi podia haver més necessitats, bé en
aquest o en futurs pressupostos es podrien augmentar
aquestes quantitats, però de moment, segons al conselleria,
pensen que aquestes quantitats són suficientment bones per
poder dur endavant tots aquests tipus d'actuacions.

Centres de salut. Ja tots coneixem i s'ha explicat ja en
comissió, sembla que el mateix conseller n'ha fet referència,
també, en la seva intervenció a l'esmena a la totalitat, idò el
pla, per part de la conselleria, que en un parell d'anys totes
les zones que creguin convenient estiguin dotades ja
d'aquests centres de salut i que estan dins el programa
anomenat Pla 10 i que esperen, d'aquí a un parell d'anys,
poder-los dur tots endavant.

Promoció de salut, que és una esmena del Grup PSM,
idò em remet a allò que he dit ja en l'altra intervenció
referent a la promoció de salut, i pel que fa a les del Grup
Socialista, a part de aquelles que ja hem acceptat, idò també
en allò que és el Pla General de drogues, idò allò mateix que
he dit pel que fa a les esmenes que s'ha presentat del PSM,
que nosaltres entenem que la quantitat que s'assigna en
aquests moments és suficient i allò que sí vull és fer
referència a una altra esmena, que s'ha fet esment del pla de
prestacions bàsiques; vull dir que aquesta actuació no està
encardinada dins aquesta secció, sinó que amb la reforma
que es va fer de l'estructura de les diferents conselleries
d'aquesta comunitat autònoma, idò es va enquadrar dins la
secció 11; per tant, no creim que sigui necessari que aquesta
esmena sigui tractada aquí. De totes maneres, nosaltres
direm que no la votam a favor perquè creim que és una
actuació que si es du a terme ha de ser a través de la
conselleria adient. 
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Per tant, crec que més o manco he contestat a totes i
cadascuna de les esmenes. Ja he dit que només és, d'alguna
manera, algunes de les actuacions ja entren enquadrades dins
programes, si bé no tenen una afectació concreta, però sí dins
programes generalitzat de la Conselleria de Sanitat que, de
qualsevol manera, crec que poden dur endavant totes les
actuacions que ells creguin convenients; vostès ja saben, també,
que, en cas que es detectàs una necessitat en qualsevol d'aquestes
actuacions idò es podrien atendre, bé amb aquestes partides que
hi ha o bé, fins i tot, amb millora a través d'un traspàs entre
partides dins la mateixa conselleria. Res més, Sr. President,
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Demanaria que vengués a ocupar
el seu lloc a la Mesa per ajudar-nos...

(Pausa)

Per favor, a partir d'aquest moment deman als serveis de la
Cambra que estiguin atents perquè no es produeixin ni entrades
ni sortides.

Passam a votar les esmenes del debat número 13 de
globalitat, agrupació dels programes d'ordenació territorial 4321,
4322. Primer de tot votarem d'esmena 6774 per separat. 

Senyores i senyors diputats que votin a favor de l'esmena
presentada per Esquerra Unida, la 6774, es volen posar drets, per
favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

I passam a votar la resta de les esmenes; del Grup Mixt, 6824;
d'Esquerra Unida, 6773; del Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM, 6359; i del Grup Parlamentari Socialista, 6553.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 31; abstencions, 1. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Passam a votar les esmenes del debat número 14 de
globalitat i totalitat, agrupació dels programes de
sanejament i proveïment d'aigües, 4411, 4412, i les
empreses públiques Ibagua i Ibasan. Del Grup Parlamentari
Mixt, esmenes 6833, 6832; d'Esquerra Unida, 6767, 6811;
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6360, 6262, 6369
i 6370; de Grup Parlamentari Socialista, 6554, 6556, 6517,
6557, 6558, 6555, 6618, 6580, 6662, de totalitat, i 6559,
també de totalitat.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 15 de globalitat, agrupació dels
programes d'altres serveis de benestar comunitari, 4431,
4433, 4434, 4435 i 4436; de direcció i serveis generals,
5112; de recursos hidràulic, 5121; d'ordenació del litoral i
ports, 5141 i 5142; i millora del medi natural, 5331. Grup
Parlamentari Mixt, 6825; Grup Parlamentari d'Esquerra
Unida, 6766, 6804, 6772, 6764, 6765, 6805, 6771, 6803,
6763, 6806, 6807; Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
6264, 6372, 6265, 6362, 6361, 6322, 6331, 6371, 6332,
6318, 6320, 6321 i 6319; Grup Parlamentari Socialista,
6512, 6619, 6560, 6561, 6632, 6617, 6565, 6567, 6570,
6564, 6563, 6566, 6620, 6616, 6562, 6629, 6628, 6569,
6574, 6539, 6575, 6576, 6625, 6571, 6572, 6573, 6621,
6577 i 6568. 

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

Vots en contra?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades, també, aquestes esmenes.

Debat número 16, totalitat, secció Conselleria de la
Funció Pública i Interior. S'ha presentat l'esmena del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM 6400.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queda
rebutjada aquesta esmena.

Debat número 17 de globalitat, agrupació dels
programes d'administració general 1212, 1214, 1241, i de
protecció de menors, 3132. Esquerra Unida té presentades
les esmenes, que passam a votar, 6801, 6762, 6761, 6699,
6760; Grup Parlamentari Nacionalista té presentades i
també passarem a votar la 6313, 6314, 6343, 6315; i el Grup
Parlamentari Socialista té presentades, que també votarem
conjuntament, la 6516, 6647 i 6648.
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Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen posar
drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, cap. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 18 de totalitat, secció 17, Conselleria de
Foment. Esmenes presentades per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 6808; Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
6401; Grup Parlamentari Socialista, 6445.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 25; en contra, 32. Queden rebutjades aquestes
esmenes.

Passam a votar les esmenes del debat número 19 de globalitat
i totalitat, del programa 4311, habitatge i arquitectura, i l'empresa
pública Ibavi: d'Esquerra Unida l'esmena 6813, del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM l'esmena 6365 de totalitat, i del
Grup Parlamentari Socialista les esmenes 6451, 6446, 6449,
6448, 6450, 6447 i 6463 de totalitat.

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

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 25; en contra, 32. Queden rebutjades també
aquestes esmenes.

I passam a votar les esmenes corresponents al debat número
20 de globalitat, agrupació dels programes de carreteres i
transport terrestre 5131, 5132 i 5133. S'ha demanat la votació
separada per part del Grup Parlamentari Socialista de l'esmena
del Grup Mixt 6820. Votarem primer l'esmena 6820, del Grup
Parlamentari Mixt.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 11; en contra, 46. Queda rebutjada aquesta
esmena.

I passam a votar l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Socialista 6634.

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

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Queda aprovada aquesta esmena per unanimitat.

I votarem la resta d'esmenes: Grup Parlamentari Mixt
6821; Grup Parlamentari d'Esquerra Unida, 6770, 6769,
6812, 6768, 6802, 6810; Grup Parlamentari Nacionalista-
PSM 6266, 6267, 6337, 6339, 6638, 6340, 6335 i 6336; i
per part del Grup Parlamentari Socialista les esmenes 6458,
6456, 6475, 476, 6477, 6478, 6479, 6480, 6481, 6453, 6461,
6454, 6455, 6457, 6459, 6460, 6482, 6483, 6452, 6484,
6485, 6474 i 6627.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 26; en contra, 31. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

I passam a votar les esmenes corresponents al debat
número 21, de totalitat i globalitat, secció 18, Conselleria de
Sanitat i Consum, i la secció 74, entitat autònoma Servei
Balear de Salut i empresa Gesma. Esquerra Unida té
presentada l'esmena 6815 de totalitat; Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM té presentada l'esmena 6368 de totalitat,
i les esmenes 6328, 6329 i 6330; el Grup Parlamentari
Socialista té presentada l'esmena 6657 de totalitat, i 6660
també de totalitat. Passam a votar aquestes esmenes.

Senyores i senyors diputats que votin a favor, es volen
poar drets, per favor?

Vots en contra?

Abstencions? No n'hi ha.

Vots a favor, 26; en contra, 31. Queden rebutjades
aquestes esmenes.

Al debat número 22, en el sentit de les intervencions
produïdes, passarem a votar conjuntament, llevat que hi
hagi un criteri discrepant per part de qualque portaveu, les
esmenes del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM 6326, del
Grup Parlamentari Socialista 6493, 6633, 6664 i 6581.

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

Abstencions?

Queden aprovades totes aquestes per unanimitat.

L'esmena 6272, del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM ha
estat retirada. Passam a votar la resta d'esmenes: Grup
Parlamentari d'Esquerra Unida, 6703, 6702, 6700, 6694, 6704 i
6701; del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, 6327, 6324,
6325; Grup Parlamentari Socialista, 6649, 6635, 6636, 6630,
6641, 6598, 6599, 6607, 6608, 6609, 6600, 6601, 6602, 6603,
6604, 6605, 6606 i 6579.

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

Vots en contra?

Vots a favor, 26; en contra, 31. Queden rebutjades aquestes
esmenes.

Abans de passar al següent debat, al debat número 23,
aquesta presidència informa a les senyores i senyors diputats que
es preveu una votació a les set i mitja, i que en cas de no haver
acabat el debat de pressupost, aquesta es farà després d'haver
acabat el debat.

Debat número 23, de totalitat, secció 19, Conselleria de
Treball i Formació. Hi ha presentada una esmena per part del
Grup Parlamentari Socialista, que és la 6623. Té la paraula el Sr.
Joan Mesquida.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. La veritat
és que es fa difícil després de dur 22 debats, després d'haver
acabat la sessió d'ahir a les dues de la matinada, i a aquesta hora
punta de la migdiada mantenir una certa claredat d'idees, i jo
diria que mantenir les constants vitals, es fa difícil. Però voldria
començar la meva intervenció fent una explicació del motiu pel
qual el Grup Parlamentari Socialista va presentar una esmena a
la totalitat al pressupost de la Conselleria de Treball i Formació.
Podria parèixer en apariència una contradicció el fet que el grup
que precisament, i mitjançant una esmena al pressupost de l'any
anterior, va proposar la necessitat de la creació de la Conselleria
de Treball i Formació, veient la necessitat per una banda de
l'existència d'una conselleria que regulés les relacions laborals,
que fes front també a l'assumpció de les noves competències
transferides en matèria de salut laboral i prevenció de risc; i
també vèiem la necessitat de creació d'una conselleria de treball
i formació que donàs contingut a un element que consideram
molt important en l'acció del Govern com és el diàleg social.

Per altra banda, amb la creació de la Conselleria de Treball
i Formació es reconeixia també una vella aspiració, jo diria
quasi històrica, dels grups que no governen, que era unificar
en una sola conselleria les accions formatives del Govern,
que estaven absolutament disperses i repartides en diferents
conselleries, la qual cosa provocava una manca, o
dificultava enormement la feina de seguiment i la
possibilitat d'emetre una opinió sobre aquestes accions
formatives, si eren o no adequades, si eren o no necessàries,
en definitiva si complien o no els objectius que justificaven
la seva realització. 

Per tant els dos fets, per una banda la creació de la
Conselleria de Treball i Formació, i per una altra la
unificació quasi total en una sola conselleria de les accions
formatives duites a terme pel Govern, òbviament les
aplaudim; però la justificació de l'esmena és la d'intentar
provocar un debat per conèixer de boca del conseller una
concreció sobre precisament les accions formatives. Amb la
compareixença davant la Comissió d'Hisenda del consellr
òbviament no va quedar clarificat aquest aspecte. Dins la
intervenció del conseller el capítol de formació va ocupa-ne
una petita part, i pensin vostès que parlam de 3.458 milions
de pessetes, ni més ni manco, que és aproximadament el 5%
del total del pressupost de la Comunitat Autònoma. Pensam
que l'explicació com es gastarà aquesta important quantitat
no es pot despatxar amb una referència als programes
genèrics sense fer explícit què hi ha dins aquests programes:
foment de l'ocupació, dins iniciatives de la Unió Europea
2411 milions; programes associats a iniciatives
comunitàries (...) 384 milions; programes associats a
iniciatives comunitàries Horizon II, 243 milions, són
elements que ens impedeixen conèixer quina realitat hi ha
dins aquestes actuacions formatives. Evidentment això no
clarifica si aquestes actuacions estaran o no correctament
dirigides, o incidiran allà on fan més falta.

Torn a repetir que no es qüestiona que es destinin
quantitats importants de doblers públics a la formació. Som
conscients que l'element formatiu és bàsic en una estructura
productiva com la nostra, afectada per una important
estacionalitat. La formació pot servir per accedir a un
mercat laboral que cada vegada demanda més qualificació,
pot facilitar la qualificació laboral dels treballadors, i
aquesta pot aportar també més versatilitat als treballadors,
o afavorir que puguin desenvolupar una activitat alternativa
en moments de baixa ocupació. Ens agradaria que
s'aportassin avui aquí elements per conèixer, elements per
debatre; i si avui no és possible fer un debat, sí tenir
elements per fer-ho al futur. Els vull posar un exemple: una
esmena presentada pel Grup Socialista és la necessitat de
cursets de formació, i això sí que és concretà, de l'idioma
alemany a l'illa de Menorca. Aquesta illa té un mercat
turístic molt localitzat en el turisme britànic, no té una
demanda diversificada, i això fa que el sector sigui
especialment sensible a la conjuntura econòmica del Regne
Unit. Curiosament, quan s'ha parlat de diversificar la
promoció a un mercat com l'alemany, els representants del
sector han assenyalat la manca de coneixement de l'idioma
alemany com un hàndicap important. Per tant, és necessari
debatre sobre l'impuls o les línies de formació concreta del
Govern.
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Ens hagués agradat també que el conseller manifestàs la seva
voluntat de fer participar les corporacions locals dins les
actuacions formatives. No he vist cap referència ni dins aquest
parlament ni a fora a la coordinació amb les entitats locals.

Preocupa també, en relació amb el pressupost de la
Conselleria de Treball i Formació, el fet que desapareix la
partida de 1000 pessetes que sí existia en el de 1996 en relació
amb el Consell Econòmic i Social. L'existència d'una partida de
1000 pessetes podia deixar veure una voluntat de posar-lo en
marxa al llarg de l'any. Per tant, la desaparició de la partida és un
missatge clar i precís de la manca de voluntat política per posar
en marxa aquesta institució de representació i participació i
diàleg públic i obert entre els treballadors, empresaris i el
Govern.

En definitiva, aquests són els elements que més que
qüestionar una quantitat que nosaltres consideram important i
adequada dirigida a formació, sí qüestionam la falta de concreció
d'aquestes actuacions formatives. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té vostè la paraula.

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

Sr. President, senyores i senyors diputats. En primer lloc vull
fer referència a la motivació de l'esmena a la totalitat del Grup
Socialista, quan diu que no estan acreditades suficientment les
accions formatives. La secció 19, com molt bé ha dit, correspon
a tota una conselleria, concretament la de Treball i Formació, i
per tant és més que acció formativa, encara que a aquesta
correspongui la part més important de la secció pressupostària.

Com ja vàrem explicar a la comissió parlamentària en la
nostra compareixença del mes de novembre, la secció 19
correspon tota a part de la Direcció General Tècnica, la Direcció
General de Treball, amb tota unes competències transferides en
matèries de treball i execució de la legislació; salut laboral, un
camp extraordinari on tenim unes perspectives quant a higiene,
medicina laboral, i que ens preocupa a tots, tot el que fa
referència a un lloc de feina digne i en prevenció d'accidents;
evidentment tot el que fa referència a l'economia social, i
sobretot al diàleg entre els interlocutors socials. El pacte per
l'ocupació han fet palès que era un bon instrument, i amb açò
aprofundirem en la Mesa de Diàleg Social, Consell Balear de
Salut Laboral, i en l'Agència Balear d'Ocupació, que estan
contemplats a partides pressupostàries pertinents; i després amb
la creació del Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes
Balears, també pressupostat, i que donarà una tranquil•litat a
aquestes illes amb un diàleg permanent per evitar els conflictes
econòmics i social. Per tant, jo pens que està bé formatiu, però
la part de relació i mediació i salut laboral és una de les facetes
importantíssimes dins la nostra acció de govern. 

En tercer lloc tenim el programa general de formació. El
marc normatiu el trobam en els corresponents reglaments
del fons estructurals, i concretament al Fons Social Europeu
per una banda, a la pròpia normativa estatal, i a l'àmbit de
la Comunitat Autònoma el podem trobar ben definit al
Decret 174/96, de 14 de setembre, regulador dels programes
de formació professional ocupacional de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, decret ampli i exhaustiu que
defineix programes, indica objectius específics, beneficiaris,
competències i coordinacions, òrgans de participació,
entitats col•laboradores, metodologia d'actuació, seguiment,
control, avaluació, processos d'homologació, programes,
convocatòries i processos d'adjudicació, etcètera. Per tant,
tot el que podia regular-se per decret en matèria de formació
ja s'ha fet, ja està regulat, i s'han seguit tots els compromisos
que aquesta comunitat autònoma ha adquirit amb l'Estat
espanyol i amb la Unió Europea per formar part dels
programes operatius generals en alguns casos, o a
programes operatius propis en altres. Aquests programes
operatius són aprovats per decisió de la Comissió Europea,
on s'indica la contribució del Fons Social Europeu per
finançament del programa, per dur a terme el conjunt de les
mesures plurianuals, d'acord amb els eixos prioritaris
definits en el marcs comunitaris de suport, i així mateix per
un període definit a cada programa. 

Per exemple, indicam que en programa operatiu
corresponent a objectiu 3, el període 94-99 és el
940322ES3, programa operatiu, document únic de
programació corresponent a l'objectiu 5b, per exemple, el
període 94-96 és el 94ES06005, i el corresponent a
l'objectiu 2 és el 940232ES2, període 94-96. I pel que fa a
iniciatives comunitàries, l'ocupació i desenvolupaments de
recursos humans (...), s'han aprovat alguns projectes
presentats pel Govern balear que formen part del conjunt
dels programes operatius nacionals en les esmentades
iniciatives, que al mateix moment correspon als
compromisos econòmics ferms i aprovats per l'Estat
espanyol i per la Unió Europea. Com és lògic, aquests
compromisos estan reflectits en el projecte de pressuposts
de la Comunitat Autònoma, concretament a la secció 19.

Les accions primordials que conformen cadascun
d'aquests projectes o d'aquestes iniciatives, per la seva
naturalesa intrínseca, es varen establir segons les directrius
assenyalades d'acord amb les dates d'inici que corresponen.
A més a aquesta conselleria, com hem indicat abans, va
determinat expressamen amb el Decret 174/96, i l'execució
d'aquestes accions formatives compta en tot cas amb
l'assessorament del Consell de Formació Ocupacional de la
Comunitat Autònoma, òrgan paritari format per sindicat,
patronals, i la pròpia Comunitat; i és més, els consells
insulars de Mallorca, de Menorca i Eivissa, la Federació de
Municipis i tots els ajuntaments de les Illes estan presents
en el Codefoc, que l'altre dia vaig tenir ocasió de fer
l'assemblea general per videoconferència. Per tant,
participen d'una manera extraordinàriament activa, perquè
el Codefoc és l'instrument gestor de tots aquests programes.
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Hi ha altres (...) que, com ja he dit, per la seva concurrència
amb altres projectes a nivell europeu són seleccionats pels estats
membres de la Unió Europea, i consegüentment per l'Estat
espanyol per la seva condició d'estat membre. Aquestes accions
es duen a terme baix les directrius assenyalades precisament per
la Unió Europea. Aquests tipus d'accions no són noves, tenen ja
una llarga història en aquesta comunitat, més de nou anys, sent
dins el marc de l'Estat espanyol el de més alt nivell d'execució.
Durant l'any 1996, per exemple, s'han duit a terme 177 accions
dels objectius 2, 3 i 5b dels Fons Social Europeu amb 3.229
beneficiaris. Quant a la iniciativa comunitària a l'ocupació 95-96,
accions formatives realitzades 35; nombre de beneficiaris de
formació 865; nombre de beneficiaris de diferents serveis
d'orientació i assessorament 4.268. Iniciativa comunitària (...) 96;
accions formatives realitzades 55, nombre de beneficiaris 1.224.
Jo crec que amb aquesta explicació he donat una àmplia resposta
a la seva demanda, en qualsevol cas sempre sap que em té a la
seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Mesquida, té vostè la
paraula.

EL SR. MESQUIDA I FERRANDO:

Gràcies, Sr. President. Jo li voldria, Sr. Conseller, que crec
que no ens hem entès, perquè amb la seva contestació que ha fet
ara aquí, a la tribuna, no hem parlat del que jo volia plantejar
avui aquí, que era una mica concreció: Quines idees té el
conseller de cara a una política formativa?, que ens quedàs clar
a tots els diputats què és el que demanda el mercat laboral en
matèria de formació, com es pot adaptar o quines accions
formatives s'han de fer en matèria de noves tecnologies, en
matèria de teletreball..., aquest tipus de coses; no si les
iniciatives comunitàries; no el genèric sinó el concret. Això és el
que jo intentava aclarir, i crec que avui no hi ha cap diputat que
ara se'n vagi d'aquesta cambra sabent quines són les idees del
conseller en matèria de quin segment de població s'ha d'incidir,
de quines actuacions formatives s'han de produir. No es veu
concretat, això.

Ha fet una referència al tema del Decret 174/96. Efectivament
aquest decret regula moltes coses, però no parla gens de
concreció d'actuacions formatives, parla del Consell de Formació
Ocupacional, i ha dit que és paritari; efectivament hi ha els
sindicats, les associacions empresarials i quatre membres del
Govern. És consultiu, aquest consell proposa, és assessor; en
definitiva qui controlarà i qui decidirà bàsicament serà la
Conselleria. M'hagués agradat saber quines són les idees del
conseller en matèria de formació, i no m'han quedat clares. I una
darrera referència al que inicialment vostè ha dit: Efectivament,
nosaltres no podem més que aplaudir la creació de la Conselleria
de Treball i Formació, i quan nosaltres hem plantejat una esmena
de totalitat ho hem fet bàsicament enlluernats per una quantitat,
aquests 3.458 milions que no quedaven concretats. Tot el que fa
referència a la intermediació de relacions laborals, la creació del
Tribunal d'Arbitratge i Mediació, el pacte per l'ocupació,
consideram correctes aquestes actuacions, a pesar d'esmenes
parcials que hem presentat i que després debatrem. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, vol tornar a fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Molt breument: Àmpliament diré
que hi ha tres grans eixos d'actuació de formació. Primer de
tot, ens preocupa molt l'adaptació de les noves tecnologies
de totes aquelles persones de 45-50 anys; nosaltres creim
que l'acció formativa primer de tot és una inversió de cara
al futur, d'acord sempre amb les línies europees i
americanes, com a concepte d'eina, com de lluitar contra
l'atur i en favor d'una ocupació estable i tan segura com
sigui possible. Açò fa que ens plantegem una sèrie de
col•lectius prioritaris. Ens preocupa sobretot el col•lectiu de
les dones, que tenguin una igualtat d'oportunitats per accedir
a llocs de feina; hi ha una partida importantíssima per
aquest capítol. Un altre que ens preocupa és el capítol
d'iniciativa Horizon, que són aquella gent més desafavorida,
amb deficiències físiques o psiquiques o amb unes
situacions personals de marginació, que ens preocupa que
aquests tenguin un títol homologat a nivell europeu, perquè
tenguin un lloc normal de feina dins la nostra societat. I
després ens preocupa molt tota aquesta adaptació constant,
tant dels empresaris com treballadors, a les tecnologies
noves.

Però totes aquestes accions formatives es van duent a
terme a través de programes formatius entre patronals i
sindicats, que l'altre dia varen signar per dur a terme totes
aquestes accions, de les quals vostè me n'ha anomenat una,
com és l'acció de formació d'alemany turístic a l'illa de
Menorca. Però açò és una d'aquelles 300 que li he dit abans.
Per tant (...) els grans eixos; a més s'ha iniciat ja una escola
de negocis, amb la col•laboració de Bolònia i la Universitat
de Kent perquè hi hagi una component d'interrelació
anglosaxona-mediterrània, que açò dins una europa única i
sense fronteres trobam prioritari. Per tant, això són els grans
eixos de política de formació, formació constant. Ara,
detallar quines hem de fer i com, molt àmpliament, després
a qualsevol lloc, fins i tot el convid a venir a la meva
conselleria perquè vegi documentalment tot el que es fa.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Hble. Conseller. Per fixar la posició per part dels
altres grups, Sr. Jaén, té vostè la paraula per part del Grup
Parlamentari Popular.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados.
Huelga en este momento, y tras el preámbulo de la intervención
del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, una referencia
al tiempo en el que estamos en el debate, y por tanto huelga una
referencia a la importancia del capital humano en todas las
organizaciones, entidades, y muy especialmente en el mundo de
la empresa por razones que ustedes conocen.

Motivan la enmienda a la totalidad de esta sección, que en
realidad es una media enmienda a la totalidad, o una enmienda
a la totalidad a media sección, porque evidentemente todo el
tema que ustedes han presentado en la consellería que se llama
de trabajo y formación, han obviado una gran parte importante
a la que el conseller se ha referido, relaciones laborales, etcétera.
Por tanto, ya de entrada creemos que es una enmienda que en
realidad a toda la sección no lo es, es en realidad a parte de la
sección. Pero yo creo que es una enmienda que ustedes han dicho
que es una contradicción. Yo creo que es una enmienda
injustificada, porque hay temas tan importantes como la
formación, como el turismo, en esta comunidad, que vienen a ser
objetivo de todas las instituciones y de todos los parlamentarios.
Son temas tan importantes que trascienden nuestras relaciones
geográficas y tienen un peso específico tan relevante en nuestra
economía, en nuestra actividad, en esta comunidad, que
debiéramos todos deconsuno trabajar para encontrar las mínimas
dificultades y que todos estemos satisfechos con los resultados.

Argumentan en su enmienda, la motivan diciendo que no se
acreditan cuáles serán las acciones formativas, yo tengo que
decirle que a raíz de eso me he preocupado de que se acrediten,
y no lo he pesado, porque tiene un peso específico importante,
pero también tiene un peso físico que me ha costado bajarlo del
despacho y son bastantes páginas cuyo contenido hace referencia
a todos los programas que sí que están acreditados, y no
acreditados técnicamente o acreditados con un contenido (...),
sino acreditados por la Comisión Europea, porque resulta que
todos los programas están aprobados por el proyecto de
programas plurianuales de diversos ..., de Fondo Social Europeo,
etc., etc., programas operativos de la 5b, en Baleares, y todo lo
que ustedes conocen también.

Me satisface, al menos, que desde el Grupo Parlamentario
Socialista se vea con interés y se apruebe lo que ha consistido en
una unificación de la acción formativa, que evidentemente antes
estaba en estas consellerias y a raíz de este decreto y con
anterioridad en los inicios ya se había comenzado a unificar.

Hay una critica sobre el mercado de la formación, yo
creo que la crítica de concreción de acciones formativas que
se ha hecho no es tal, y le diré por qué, porque esas
necesidades formativas ya están concretadas, hay un estudio
publicado el año pasado por la Universidad y que la
conselleria en su momento divulgó y entregó aquí a los
parlamentarios, que se llama justamente eso, "Estudio de las
necesidades formativas en Baleares", y lo territorializa por
islas, por Mallorca, por Menorca, por Ibiza y Formentera,
cuáles son nuestras necesidades. Como decía esta mañana,
no todas se pueden solventar o cubrir en un año, y es posible
que si se priorizan podamos dar satisfacción a todas ellas.

Y haría un caso concreto del mercado alemán turístico
en Menorca, porque tengo que decirle, por ejemplo, que en
Menorca, este año, el 95, se han hecho al menos, al menos
cuatro cursos de alemán turístico, unos a través de los
sindicatos con sus fundaciones, otros directamente por el
consejo insular en relación con el Codefoc donde
participamos desde hace ya algún tiempo.

Yo, Sr. Presidente, no encuentro motivos, habría algunas
otras razones que aducir para votar en contra, pero no
encuentro motivos para que se hubiera presentado, se ha
presentado, votaremos por tanto en contra por encontrar que
no es una enmienda suficientemente justificada. Muchas
gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat, Sr. Jaén. I passam al debat
número 24, de globalitat, agrupació dels programes de
relacions laborals 3152 i de foment de l'ocupació, 3221, hi
ha una esmena presentada per part del Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida de les Illes Balears, que és la 6698, per
fer-ne la defensa, la Sra. Margalida Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta és una esmena molt senzilla, només 15
milions de pessetes que la motivació, suposam que no hi
haurà problema en l'acceptació per part del Grup
Parlamentari Popular, ja que ve donada per a ajuts a
organitzacions sindicals per a normalització lingüística dels
convenis. Ens poden argumentar que la normalització
lingüística va lligada a la Conselleria d'Educació i Cultura,
però nosaltres l'hem posat precisament a aquesta conselleria
perquè ha estat aquesta conselleria, el cap de departament
tècnic que ha rebut una comunicació del Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma on s'especifica que tots els convenis
col•lectius s'han de remetre al BOCAIB en les dues llengües,
amb suport magnètic i en paper imprès. Sabem que a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears hi ha més de 155
convenis col•lectius, i si a les organitzacions sindicals no
se'ls dóna uns ajuts per possibilitar aquesta traducció i
aquesta remissió al BOCAIB , en ambdós idiomes oficials i
amb suport magnètic, els convenis col•lectius de la nostra
comunitat autònoma no poden ser publicats. Per tant, allò
que nosaltres col•locam és l'ajuda a organitzacions sindicals
per fer possible aquesta normalització lingüística, a la
Conselleria de Treball i Formació, precisament perquè sigui
aquesta conselleria la que tengui cura de donar el suport
necessari per tal de fer possible aquesta publicació. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM; hi ha presentades les esmenes 6342, 6375,
6376, 6377, 6378, 6379, 6380, 6381, 6382, 6383, ... per favor,
6384, 6385, 6386, 6387, 6388, 6389, 6390, 6391, 6392, 6393,
6394, 6395, 6396, 6397 i 6398. Per defensar-les, la Sra. Bover,
té la paraula.

LA SRA. BOVER I NICOLAU:

Gràcies, Sr. President. Aquestes esmenes que hem presentat
són esmenes d'afectació per donar prioritat a una sèrie de criteris
que nosaltres trobam que és necessari tenir en compte. L'esmena
6342, trobam necessari que es doni prioritat a ajuts a
cooperatives de treball associatiu i també informació a empreses
de cooperatives sobre el terme d'economia social.

Les altres esmenes fan referència a impulsar mesures de
seguretat i salut en el treball, promoure ocupació juvenil, és
necessari també el foment de les escoles tallers, com a eina de
formació teòrica pràctica de joves i al•lotes, foment de les
escoles tallers, convenis amb els consells insulars, amb els
diferents consells insulars, també convenis a través d'escoles
tallers amb els ajuntaments, corporacions locals; facilitar també
la instrucció laboral, facilitar la inserció laboral específicament
als majors de 45 anys i a joves, actuacions d'activitats de
promoure la igualtat entre els homes i les dones al mercat
laboral, campanyes d'orientació per a joves, promoure l'ocupació
laboral dels disminuïts, relacions universitat i empreses, ja que
és una coordinació necessària per accedir a possibles llocs de
feina, actuacions per dur la normalització lingüística als
treballadors, esmena que reiteram a diferents conselleries,
formació destinada a joves agricultors, foment de l'autoocupació,
estimulació de la iniciativa i la capacitat empresarial de les
dones, especialment a les zones rurals; facilitar la presència
d'empreses gestionades per dones a trobades comercials, fires;
cursos de formació orientats a dones joves que manquen de
formació professional; cursos de formació orientats a dones
socialment desfavorides; cursos de formació orientats a dones
que volen incorporar-se al món laboral; cursos de formació a
dones de les zones rurals i cursos de formació orientats a dones
que desitgin una major qualificació professional. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Socialista hi ha les esmenes 6513, 6553, i 6465. Per
defensar-les, Sr. Mesquida, té vostè la paraula.

EL SR. MESQUIDA I GALMÉS:

Gràcies, Sr. President. Evidentment el bessó de la
Conselleria de Treball i Formació són precisament els
programes de formació, pensin que d'un total de 4.137
milions de pessetes que té la conselleria, el capítol de
formació se n'endu 3.458, és a dir, Sr. Jaén, hemos
presentado una enmienda de totalidad al 84% por ciento del
presupuesto, per tant el marge d'incidència política damunt
el pressupost restant és limitat, en principi, hem plantejat
una esmena que fa referència a habilitar una partida de 30
milions de pessetes destinada al funcionament ordinari dels
sindicats, pensam que la important funció que atribueix el
títol preliminar de la Constitució als sindicats, com és la
funció de defensar i promoure els interessos econòmics i
socials que els són propis, aquesta funció important no es
correspon amb uns ajuts necessaris inexistents per tal de
garantir que es puguin complir les seves funcions d'una
forma correcta. 

Pel que fa referència a l'esmena 6653, jo diria que és una
esmena testimonial i té una justificació basada precisament
en la informació donada pel conseller a la seva
compareixença per explicar el pressupost. No va quedar
acreditada la necessitat de fer cap estudi i, per tat, deixaríem
partida oberta. Per altra banda, i també moguts per raons
d'austeritat, també reduiríem la partida d'atencions
protocol•làries i augmentaríem amb aquestes baixes la
dotació per fer política de promoció i ocupació.

Pel que fa a la darrera esmena, si abans al debat de
totalitat hem afirmat que una de les reivindicacions dels
grups que no governen era la unificació de les iniciatives de
formació en una sola conselleria, com deia, aquesta
unificació ha estat quasi total, pareixeria normal que si
existeix una Conselleria de Formació, sigui precisament
dins aquesta conselleria on es concentrin totes les
actuacions formatives, en aquest moment no és així i, per
exemple, trobam una partida de formació dins la Conselleria
d'Agricultura per import de 45 milions de pessetes i, per
tant, consideram que per rigor pressupostari, aquesta partida
passi a la Conselleria de Formació per tal que es puguin
gestionar unitàriament els programes de formació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Mesquida. Sr. Jaén, té vostè la paraula.
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EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados.
En este debate, vamos a dar apoyo a una serie de enmiendas que
a continuación citaré por si el presidente tiene a bien someterlas
a votación en un único acto y después pasar al resto de las
enmiendas que vamos a rechazar.

Vamos a apoyar las enmiendas números 6380, 81, 82, 83, 84,
85, 87, 6389, 6390, 91, 93, 94, 95, 96, 97 y 98. Yo creo que
hemos de felicitarnos por esta coincidencia que ustedes tienen
con nosotros o nosotros con ustedes, como lo prefieran, para no
pecar de inmodestia, y son enmiendas que afectan a actividades
formativas para la inserción laboral, de parados, de jóvenes, de
mayores de 45 años, que promueven la igualdad entre hombres
y mujeres en el mercado laboral, enmiendas que hacen referencia
a la orientación, a las relaciones universidad y empresa, jóvenes
agricultores, fomento de la investigación, iniciativas de mujeres
empresariales en el mundo agrícola, en el mundo rural, mujeres
jóvenes y, en especial, un programa muy importante (...)
Oportunity for women. Yo creo que hemos de felicitarnos por esta
coincidencia de las enmiendas y ojalá, ojalá en otras secciones
hubiéramos tenido también esa similitud de parecer y esa
coincidencia, como antes decía.

Lamentamos no dar apoyo al resto de las enmiendas, por
motivos varios, en unos casos porque las bajas que se proponen
afectan a planes importantes, el Plan Mirall, por ejemplo, y
además habría por necesidad de aprobarse una transferencia en
secciones distintas. Pasar, por ejemplo, una baja de la sección 12
a la sección que estamos discutiendo ahora, no es aceptable
porque en principio el Consejo de Gobierno ya fija las cuantías
por departamentos, por consellerias y no nos parece procedente
hacer un trasvase de esas partidas.

En otros casos no las apoyamos, en el caso de las escuelas
taller, no porque no estemos a favor de escuelas taller, que lo
estamos, yo he tenido oportunidad de viajar por Castilla
fundamentalmente y conocer las experiencias levadas a término
a través del ayuntamiento de Salamanca, de diputaciones
provinciales, son muy interesantes, son muy importantes y han
servido para que los jóvenes que estaban en situación de pare
aprendiesen una profesión y en muchos casos convertirse en
restauradores importantes del patrimonio arqueológico, artístico
y cultural de España. Pero tengo que decir que desgraciadamente
la competencia del Inem no es de esta comunidad, es del Estado,
no está transferida, en consecuencia lo que conviene es que
nosotros dediquemos nuestros créditos, nuestro dinero a nuestras
competencias, y, en fin, como dice el refrán que cada palo
aguante su vela, que es lo normal.

El resto de las enmiendas, hay algunas que hacen
referencia a unas cuestiones que son también de interés,
porque en realidad yo creo que todas son de interés, porque
claro, hablar de ocupación juvenil, ¿quién no está a favor de
que los jóvenes, en este mundo que vivimos, que tienen
tantas dificultades para encontrar su primer empleo, quién
no está a favor de eso?, nosotros, creo que nadie aquí puede
estar en contra, lo que sucede es que, como dije antes, eso
ya se contempla por un plan especial y en el caso de los
jóvenes, a través del foment a l'empresa jove, donde ya hay
una actuación concreta a ese particular. Yo lamento no
poder apoyar más enmiendas, creo que nuestro grupo ha
hecho un esfuerzo importante, que cuando hay propuestas
que son racionalmente presentadas, defendidas, nosotros
tenemos que admitirlas porque el Gobierno ya hace tiempo
que va en esa línea, y no nos enmienda la plana nadie,
simplemente nos confirman que vamos en la dirección, en
el rumbo oportuno. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jaén. Si em permet un moment per
confirmar les esmenes, vostè ha fet referència a votar
favorablement per part del seu grup les esmenes 6380, 6381,
82, 83, 84, 85, 86 i 87.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

No, Sr. Presidente. La 6386, no.

EL SR. PRESIDENT:

La 6386 per separat. Després les 6389, 90, 91, 93, 94,
95, 96, 97 i 98? Gràcies.

Acabat aquest debat, passam al debat número 25 de
totalitat, secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç i
Indústria, on hi ha presentada una esmena a la totalitat per
part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, que és la
6261. Per defensar-la, té la paraula el seu portaveu, Sr.
Ramon Orfila.

Si em permet, Sr. Diputat, voldria fer una observació en
veu alta, i és que hi ha hagut qualque moment en què s'ha
mostrat estranyesa que hi hagués torn de rèplica i
contrarèplica, quan es va fer el seguiment es van posar
rèpliques i contrarèpliques als debats de totalitat on ja se
sabia, per part de la informació del Govern, que els
consellers sortirien, si qualcú té un seguiment, aquesta
presidència no pot preveure si hi haurà rèpliques i
contrarèpliques si el conseller no surt, però quan el conseller
surt, sempre s'obre un torn incidental amb el grup que
intervé.

Té vostè la paraula, Sr. Orfila.
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EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Intentarem provocar-lo, al debat. Sr.
President, senyores i senyors diputats. Sr. Conseller
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Comerç, Indústria, trob que no
em deix res. El president d'aquesta cambra té per costum renyar
el diputat que els parla cada vegada que faig una referència a la
Patrística, la Patrística és, com saben les senyores i els senyors
diputats, la branca de la Teologia que tracta de les aportacions
dels anomenats Sants Pares, esper que avui que som a prop de
Nadal, el president sigui més benvolent perquè, els ho vull
advertir, l'esment que pens fer de sant Tomàs d'Aquino és
perfectament congruent amb el contingut de l'esmena que
defensam, com podran comprovar ara mateix.

Conten de sant Tomàs d'Aquino que estant al refectori del seu
convent, acompanyat d'altres frares, un d'ells per fer-li una
broma, guaitant per la finestra es va exclamar que acabava de
passar un bou volant; Tomàs d'Aquino no s'hi va pensar un segon
i es llançar també cap a la finestra per poder contemplar l'insòlit
espectacle; davant les burles dels altres frares que s'esbutzaven
de riure davant la credulitat de Tomàs, aquest realment els va
deixar planxats quan simplement els va dir: "Molt més m'estim
creure que un bou pot volar que arribar a pensar que un frare
pugui mentir". I es van acabar les rialles. Idò, Sr. Conseller, jo li
puc assegurar que avui no els diré que acab de veure una vaca
volant bojament, però avui aquest diputat que els parla ha volgut
aportar a aquesta cambra la imatge dels porquets voladors de la
meva corbata, fent l'acte extraordinari de posar-me corbata, cosa
que succeeix per primera vegada en els meus catorze anys de
vida parlamentària. És la forma simbòlica de manifestar la
necessitat imperiosa de fer esforços també extraordinaris per
salvar un sector, l'agroalimentari que ho ben necessita que tots,
tots facem un esforç enorme d'imaginació per trobar-li sortides,
unes sortides que és ben evident que no passen per dotar d'ales
els porcellets de la nostra comunitat, però m'atreviria a dir, atesa
la consistència de la crisi, que quasi quasi.

Idò, Sr. Conseller, el Govern no s'ha posat corbata en
l'elaboració d'aquests pressuposts, vull dir amb açò que els
pressuposts de la subàrea d'agricultura no responen a la
necessitat de dur a terme un sobreesforç per intentar fer sortir el
sector primari de les Illes Balears de la situació precària en què
es troba, que no hi trobam mesures extraordinàries per afrontar
la seva extraordinària crisi, que no podem constatar el canvi
d'estratègia que la situació reclama.

I permeti'm que faci, arribats a aquest punt, una constatació
respecte del nou talant del conseller que gestiona aquesta àrea.
En vostè, Sr. Conseller, hem trobat l'actitud de diàleg que ha
estat inexistent en els darrers temps, en vostè hem trobat una
voluntat de facilitar les tasques de l'oposició donant la
informació que en altres moments se'ns ha negat, i prou
ensabonades, que s'ho arribarà a creure. Però, així com no em sap
greu els elements positius del seu estil de fer feina, d'altra banda,
Sr. Conseller, hem de dir que és prest per valorar el contingut de
la seva política, i atès que els pressuposts que vostès presenten
no contenen massa canvis, almenys de manera visible, respecte
dels que s'han tramitat els altres anys, hem de partir de la
valoració apriorística que si vostè no és més que el recanvi com
a persona dins el mateix govern respecte de la política amb la
qual hem estat prou crítics, cap raó no tenim per pensar que es
produirà un trasbalsament d'aquesta política a partir de l'aplicació
dels pressuposts que debatem. 

Per tant, Sr. Conseller, la nostra petició d'avui en el
sentit que es rebutgin els pressuposts de la seva hectàrea,
van en el sentit de continuar convençuts que són
insuficients, que no contenen les prioritats que des del PSM
voldríem, que no representen una garantia que amb la seva
execució s'han d'afrontar amb èxit els grans reptes que té el
sector, que es demostra en la voluntat del Govern de
transferir la gestió i la competència en agricultura als
consells insulars durant el 1997 i que tampoc, aquesta
vegada, no tenim la garantia que des de l'administració es
farà l'esforç suficient per donar al propi sector organitzat, el
protagonisme que necessita per encetar una nova dinàmica.

Quins són, en resum, els problemes del sector i quin és
el tractament que se'ls dóna des del punt de vista del
pressupost per al 1997? (...) del sector ramader, Sr.
Conseller, els manaments de la llei de déu es redueixen a
quatre: producció, transformació-comercialització,
organització del sector, i un paper actiu i compromès de
l'Administració. El sistema productiu, de què es tracta?,
produir el més barat possible, és a dir ser competitius, i
produir el que demanda el mercat i com aquest ho demanda,
és a dir adequant l'oferta a la demanda.

Transformació i comercialització, segon manament:
Afrontar d'una vegada per totes l'elaboració d'una política
industrial de transformació dels productes agroalimentaris
adequada, amb indústries que han de ser rendibles, i dotar
el sector d'unes xarxes de comercialització capaces de fer
front a una competència cada vegada més ferotge;
assegurant a més la participació activa dels productors en
els processos de transformació i comercialització que, no ho
hem d'oblidar, representen quasi un 70% del valor afegit
dins el preu final del producte. Per fer tot açò possible es
necessita un sector organitzat, estructurat, fort, i una
administració àgil, atracada a l'administrat, capaç de
promoure tot allò que hem dit fins ara com a fonamental, a
més d'orientar i formar el sector.

Es planteja tot açò al pressupost d'agricultura per a l'any
1997? Nosaltres creim que no, a tenor del que s'ha fet fins
avui i a partir de l'estudi del que es planteja com a objectiu
de la Conselleria en la literatura que acompanya els
pressuposts, i a partir de les compareixences del conseller.
Quin canvi radical es promourà a partir de l'execució
d'aquests pressuposts en el sistema productiu agroalimentari
de les Illes? Cap. S'inclouen actuacions concretes per
millorar l'aprofitament dels recursos propis de les
explotacions agràries per tal d'eliminar inputs? Concretes,
no. Es preveuen actuacions que permetin abaratir costs de
producció en qualsevol dels subsectors? No. Es preveuen
actuacions concretes per fer front a despeses excessives,
com les que es tenen en aquest moment en la compra de
primeres matèries, i que es podrien abaratir des d'actuacions
conjuntes de cooperació, però per les quals manca
infraestructura física i organitzativa? Tampoc. Es preveuen
actuacions per reorientar produccions i adaptar-les a les
demandes del mercat? Concretes, tampoc. S'aposta amb
prou força en favor de la producció i comercialització
d'aliments de qualitat controlada? No de forma suficient.
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Vostè sap, Sr. Conseller, que a Europa el 75% dels productes
agroalimentaris que es consumeixen han sofert algun tipus de
transformació, que als Estats Units aquest percentatge arriba
quasi al 90%. La gran assignatura pendent del sector és
precisament la transformació i la comercialització en condicions
adequades. Es planteja cap tipus de política d'industrialització
agrària, de transformació dels productes agroalimentaris a partir
precisament del coneixement del mercat i del dèficit que en
aquesta matèria té el sector? Vostè sap que no. S'aposta de
manera decidida per la concentració de les empreses de
transformació, avui excessivament atomitzades? Tampoc. Hi ha
alguna actuació concreta destinada a procurar dotar el sector de
l'estructura necessària per poder convertir-se en l'interlocutor
proveïdor del principal mercat consumidor de productes
alimentaris de les Illes, és a dir del sector hoteler? No és així. Es
planteja seriosament una política destinada a concentrar esforços
per acabar amb la dispersió i la petitesa de les empreses
comercialitzadores dels productes agroalimentaris? No és així.
Hi ha algun tipus de mesura en els pressuposts per tal que els
productors participin de forma activa en els processos de
transformació i en els beneficis que es generen amb la
comercialització? Tampoc.

Des de la seva conselleria i per part dels seus antecessors
s'han mantingut una política erràtica respecte del moviment
cooperatiu agrari. Tothom és conscient que si l'economia social
té algun sector on continuarà jugant un paper vital, aquest és
l'agroalimentari. Vol que li recordi les darreres xifres, Sr.
Conseller, al respecte? Idò miri: les 3.115 cooperatives agràries
de l'Estat espanyol, amb 1.134.000 agricultors associats, ha
facturat l'any 1995 una quantitat superior a un bilió de pessetes.
Tots sabem que a la nostra comunitat estam encara molt enrere
per poder transformar les cooperatives en l'eina capaç de ser la
punta de llança de la modernització del sector. Però, representen
els seus pressuposts cap intent seriós en aquesta línia? Jo pens
també sincerament que tampoc.

Finalment l'estructura de la seva conselleria, la manca de
previsió per transferir les competències als consells, i la
mancança d'una política suficient amb actuacions per dotar el
sector d'uns elements tan fonamentals per a ell com són la
formació i la informació necessàries per poder prendre les
decisions adequades, i la poca vocació per actuar com a
dinamitzador i orientador d'un sector que encara està massa poc
vertebrat com per sortir per ell sol de la crisi en què viu, és el que
ens fa demanar a la Cambra que rebutgin els seus pressuposts i
siguin reelaborats de bell nou amb les premisses que li hem
apuntat.

Respecte del sector industrial, si els altres anys ens
queixàvem que la Conselleria de Comerç i Indústria era una
simple repartidora que executava els plans de comerç i el de
reindustrialització, què hem de dir del pressuposts
d'enguany, que encara confirmen més aquesta idea, aquest
plantejament? Vol que li digui, Sr. Conseller, l'opinió que
varen expressar fa pocs dies en el si del Consell Econòmic
i Social de Menorca els representants dels empresaris
d'aquella illa respecte del Pla de reindustrialització? una illa,
no cal recordar-li, que manté un elevat percentatge encara
d'industrialització: El plans d'ajut al petit i mitjà comerç i el
de reindustrialització, deien ells, han resultat un vertader
fracàs. I açò ho diuen els suposadament beneficiats per
aquests dos plans. Una equivocada priorització en la
despesa, poca agilitat en la concessió dels ajuts, reduccions
pressupostàries de darrera hora que s'han donat quasi cada
any, i l'equivocada insistència en la política de creació de
sòl industrial de manera indiscriminada, junt amb la
inexistència d'un pla complementari d'actuacions verticals,
que donessin resposta als problemes específics de cada
subsector són, al meu entendre, molt resumidament, les
causes del fracàs. Hi ha algun indici que açò ha de canviar
al pressupost de l'any 1997? Sincerament, pensam que no.

Permeti'm, Sr. Conseller, que arribats a aquest punt li
llenci un envit, aprofitant la seva anomenada de persona
dialogant: No decideixi sol la política, les prioritats, de la
continuació del Pla de reindustrialització, no ho decideixi
sol. El primer pla va ser debatut al Parlament i no es va
arribar al consens suficient, però atesa l'experiència de la
seva execució, valdria la pena fer-ne una reflexió des
d'aquesta cambra, amb la participació, a més a més, del
sector, és a dir dels agents econòmics i socials, els dos. Pot
creure que hi guanyaríem tots, i segurament que el seu pla
sortiria amb molta més empenta, amb molta més capacitat
per donar resposta al sector. Miri, Sr. Conseller, el temps
m'acuita, però voldria fer unes consideracions que estic
segur que li han d'interessar i que no em cans de repetir: En
aquests moments hem de dubtar que pugui ser una prioritat
de la política industrial la de promoure la innovació
tecnològica i la de crear nou sòl industrial. El primer apartat
ha estat una de les prioritats del PRI, i no crec que sigui
necessari aportar-hi més arguments, ho confirmen els propis
empresaris industrials, i els sindicats, que estem en que una
nova passa en la introducció d'alta tecnologia ens condueixi
a promoure de manera excessiva la robotització, amb la
consegüent eliminació de mà d'obra que açò implica.
Respecte del segon, valguin simplement dues afirmacions,
del president del Raiguer: No hi ha empreses suficients per
omplir el sòl industrial que existeix ara a Mallorca, no
existeixen a les Illes empreses suficients. El director general
de política de promoció industrial: El tema de la creació de
sòl industrial està resolt fins a la propera dècada. Són
persones coneixedores del tema.
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La clau dels problemes dels empresaris industrials de les
Illes, Sr. Conseller, és la comercialització, i d'aquesta qüestió
m'he de remetre a les recomanacions que la Unió Europea feia no
fa massa als estats membres del sud d'Europa, en el sentit que es
fessin conscients que el procés de desindustrialització de les
regions de la perifèria d'Europa podia ser inaturable i irreversible
si no es prenien mesures de suport a les petites i mitjanes
empreses, i assenyala que un dels reptes era precisament la
recerca dels aliats, dels partenaires, dels socis que han permetre
als empresaris de la perifèria -i nosaltres som la perifèria de la
perifèria, som els territoris d'ultramar- introduir-se en les xarxes
de comercialització que dominen tots els ressorts del mercat.
Quines actuacions ha duit a terme el Govern fins a avui en
aquesta matèria? La festa d'Europa Aliances, que ens va costar
una quantitat increïble de doblers públics, i va donar uns resultats
prou esquifits. I és que en aquesta qüestió, Sr. Conseller, no hi
valen les actuacions puntuals. I la prova és la poca participació
posterior dels empresaris illencs en les trobades que es varen fer
també d'Europa Aliances a Jerusalem i Lisboa.

Què pensa fer en aquesta qüestió, Sr. Conseller? Creu que la
seva conselleria està preparada per actuar d'intermediari,
d'orientador, i fins i tot de catalitzador perquè s'aconsegueixi
aquest objectiu? Els pressuposts no ho indiquen així. Es veu bé,
Sr. Conseller, que vostè és nou, perquè amb la frescor de qui no
té vicis adquirits ni és conscient de l'herència que pesa a sobre
seu, ens va tornar a parlar a la seva compareixença, amb il.lusió,
de la política de captació de noves empreses. Com que tenim el
personal embafat d'aquesta qüestió, em permetré passar-hi de
peus puntes i sols recordar-li que els afers d'aquesta política
encara fan riure el personal i que si fossin seriosos valdria més
plorar. Sigui mesurat, per tant, amb aquesta política i, per favor,
especialment rigorós amb la utilització dels diners públics que
poden ser una temptació...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Orfila, hauria d'anar acabant...

EL SR. ORFILA I PONS:

Acab, Sr. President, un minutet.

EL SR. PRESIDENT:

... perquè ja som extraordinàriament generós amb el temps.

EL SR. ORFILA I PONS:

Reconec la seva generositat, Sr. President, li deman un
minutet.

Són temptació per a moltes empreses els doblers fàcils que es
poden donar per captar aquestes empreses. I Sr. Conseller, una
reivindicació, reclami l'adscripció a la seva conselleria de
l'empresa firal del Govern, no és seriós que es mantengui fora de
l'hectàrea que gestiona vostè. I un envit al respecte, dugui una
comunicació a aquesta cambra i parlem de quina ha de ser la
política firal de la nostra Comunitat Autònoma.

Acab, Sr. President, de la pobresa en matèria de foment
de l'artesania en parlarem a les esmenes parcials, així com
de la poca importància que continuen tenint en els seus
pressuposts les partides destinades, per exemple a
l'electrificació rural, i a la desaparició d'un dels programes
considerats estrella per l'antecessor del seu antecessor, i em
referesc al programa Oti. Em deixi dir-li sols que en aquest
cas és ben cert allò de què hi ha programes que neixen amb
estrella i n'hi ha que neixen estrellats.

Sr. Conseller, acab, no li vull dir que ens malfiam de
vostè, seria mentida; vostè ha fet en el poc temps que està
al front de la seva conselleria esforços per resultar fiable, no
ens fiam, però, del Govern del qual vostè forma part. I com
que aquest Govern és hereu de l'anterior que, a la vegada,
també ho era de l'anterior de l'anterior, i que aquests, en
matèria de política agrària, comercial, industrial, ramadera,
pesquera, varen impulsar polítiques equivocades i de
vegades erràtiques, que varen desorientar el sector; com que
ens ha succeït comprovar com els programes d'actuació no
responen a les voluntats d'actuar, com que l'experiència en
política, com en tot, és un grau, des de l'experiència que ens
du a malfiar-nos d'aquest Govern, que no des de la
desconfiança cap a vostè i als seus pressuposts, que són el
suficientment ambigus i amples com per fer-ne un bon un
mal ús hem de votar en contra del seu conjunt. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Esmena presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, que és la 6658, te la paraula la seva
portaveu Sra. Carme García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores
diputades. Sr. Conseller, abans de començar, moltes gràcies
pel llibre que ens ha regalat, no soc massa cercadora de
bolets, però almanco sabrem el que menjam i anirem
estarem alerta.

El nostre grup presenta avui també una esmena a la
totalitat de la secció 20, corresponent a la Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria, perquè, sota el nostre
punt de vista, no s'adeqüen els mitjans a les necessitats del
sector. El pressupost de la conselleria és formalment escarit,
té una petita descripció del programa i s'ha suprimit respecte
de l'any tota la descripció d'objectius i activitats que hi van
lligades, tal vegada se n'han adonat que si hi posen els
objectius i les activitats els diputats els demanen el
compliment dels mateixos i per això no ho han posat. Fins
i tot, quasi seria millor per entendre la política del Govern
en aquestes matèries seguir la intervenció del President de
la Comunitat en el debat de l'estat de l'autonomia, en el qual
va ser molt explícit respecte del diagnòstic que feia el
Govern d'aquests sectors i quines mesures creia correctes.
En resum, una defensa de l'ultralliberalisme.
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Estam davant la secció pressupostària que té més a veure en
aconseguir una economia equilibri i cohesionada, assoleix tot el
teixit productiu, el conseller va donar aquest motiu per tal de
justificar la unificació del que abans eren dues conselleries, la
d'agricultura i la de comerç i indústria, les possibilitats d'eficàcia
i d'agilitat en la gestió, són paraules seves. En el funcionament
dels tres sectors està la clau de l'estructura econòmica de les
nostres illes; és evident que també aquests sectors estan
fortament relacionats amb el turisme, igual que el turisme depèn,
en certa forma, d'ells. L'agricultura, per tal de mantenir el
paisatge i el medi natural; la indústria que aporta des de matèria
primera necessària per a les empreses turístiques fins a productes
industrials que són constantment demandats pels que ens visiten;
i del comerç, que fa que l'aportació de divises no depengui
exclusivament de l'oferta complementària. Es per a nosaltres
evident, idò, que els nostres valors turístics no estan únicament
en el sol i la platja i quan es parla de turisme de qualitat també
vol dir un funcionament saludable dels sectors que ara ens
ocupen. Però també aquests sectors tenen una gran importància
pel que respecte al Pib, al producte interior brut, i també quant al
creixement econòmic necessitam que a pesar de la discontinuïtat
del nostre territori el creixement econòmic a totes les illes sigui
cohesionat. A l'any 1995 existeixen quasi 2'5 punts de diferència
de creixement entre Menorca i Mallorca, entre el que té més
creixement, que és Mallorca, i Menorca; Menorca té, fins i tot,
un creixement més petit que la mitjana espanyola. I enguany les
previsions de creixement econòmic per a Menorca diuen són
negatives.

Per tant, sota el nostre punt de vista, es requereixen polítiques
actives que permetin un creixement econòmic consistent a les
tres Illes, i vostè, Sr. Conseller, té una gran arma a les seves
mans; no podem permetre un desvertebrament econòmic de la
nostra Comunitat Autònoma. Probablement estam d'acord,
perquè és evident, que la conformació de l'estructura econòmica
a les tres illes és diferent. Tal vegada la més equilibrada de les
tres és Menorca, aquests sectors productius tenen un major pes
específic, no depèn tant del turisme; però, com ja hem dit també,
és la que té un creixement econòmic menor. També és la que ha
apostat més clarament, tot i que no de forma decidida, pel
desenvolupament econòmic sostenible, en el marc del que hauria
de significar la declaració de reserva de la biosfera.

Però aquest pressupost i, en concret, el de la secció 20
que ens ocupa, ni valora la situació ni preveu mesures per
pal•liar la divergència en el creixement econòmic. La secció
20 té 732 milions de pessetes del capítol 4, subvencions, i
2.663'9 milions del capítol 7, subvencions de capital, el 50%
del seu pressupost, del pressupost de la conselleria, una
repartidora. El volum que signifiquen les subvencions
corrents i de capital i per la manca de normativa que les
reguli és un xec en blanc, ja ho va dir el nostre portaveu en
el debat a la totalitat del pressupost, un xec en blanc de
difícil seguiment i que, sense normativa específica al
respecte de com, quant, a qui, per a què es poden donar les
subvencions, sense els objectius previs de quins sectors
s'han de potenciar, de quines mesures s'han de prendre, és a
dir, sense tenir clar cap on han d'anar, és fàcil arribar al que
sempre hem denunciat, al clientelisme. Massa doblers sense
la limitació legal i sense objectius clars.

Pel que fa al sector primari, vull començar per
mencionar una cita -és típic dels parlaments que els diputats
facin cites-; estam preparant una reestructuració d'aquesta
política en vista al pressupost del 97. És del Sr. Matas,
pronunciada el 15 d'octubre d'enguany, encara fa un poc
més d'un mes, veu que hauria de ser suficientment
autoritzada a l'hora de definir la política del Govern. Idò, pel
que es veu, no; no hi ha cap reestructuració més enllà d'un
canvi de lloc de determinades partides, i és clar, el Sr. Matas
no concretava aquesta reestructuració, però no és molt
costós comprovar que no s'ha produït la mateixa.

Per començar, les transferències als consells insulars en
matèria d'agricultura no hi són, es tornen allargar en el
temps; diuen, serà dins aquesta legislatura, un altre
incompliment del Govern i un altre motiu per presentar
esmena a la totalitat. Manca la definició de la política
concreta que vol fer el Govern i no és que no estigui escrita,
és que és inexistent, no es poden limitar a ser uns gestors
dels fons europeus, per altra banda tan difícils de localitzar
pressupostàriament i que, malgrat que es gestioni una bona
part en aquesta secció, a l'estat d'ingressos consten a la
secció 31 i es perden al llarg de les diferents seccions pel
que fa a les despeses.

Impossible saber quina finançació pertany a la
Comunitat Autònoma i quina finançació prové de l'Estat o
de la Comunitat Europea; quines inversions són de fons
propis i de quines inversions provenen els fons que vénen
d'altres administracions. Cada pressupost és una pèrdua
d'oportunitats per millorar la vida del sector primari, per
lligar la producció agrícola amb els altres sectors, per donar
sortides, en definitiva, a un sector bàsic per a la nostra
economia, ni tan sols es veuen reflectits de forma consistent
i àmplia els reptes que es plantejà el conseller quan va
prendre possessió.

En el programa de Pla de desenvolupament de les zones
rurals de les Illes Balears, es limiten a gestionar els fons del
Foner II, millor dit, una part dels fons destinats al Foner II,
perquè l'altra està a indústria, a formació, a medi ambient,
i a altres bandes, qui sap on. Cal recordar també que malgrat
que existeix un decret regulador de les ajudes que es poden
acollir al Foner II, fins ara la major part dels fons s'han
gestionat de banda als decrets que els regulen i només una
petita part es gestiona amb normativa, l'altra encara per
determinar clarament on és si està clar que l'ha gestionada
el Govern directament o bé l'ha adjudicat a qui ha volgut.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 61 / Fascicle 5 / 19 de desembre del 1996 2545

Pel que fa al comerç i a la indústria, partim de la base que han
acabat dins el 97 les dues línies d'actuació principal del Govern,
el Pla de reindustrialització de les Illes Balears i el Pla de suport
a la modernització del comerç; i ara què? I ara, altre cop res.
Hem de donar un vot de confiança al Govern per tal que redacti
la normativa relativa a la gestió de nous plans, perquè només es
menciona que es farà; l'única perspectiva aclarida és el Pla
d'equipaments comercials i té una partida de 30 milions de
pessetes, però la resta està per fer. Per tant, una vegada més un
xec en blanc al Govern pel que fa fins i tot als objectius que
abasta. En aquest cas, la política no està tan lligada a la política
europea i per tant la seva execució depèn exclusivament o
principalment del Govern.

Què passarà amb el Pla marc de modernització del comerç
minorista gestionat per Madrid? Idò que el Govern central no té
previsions pressupostàries definides per als pròxims anys. Quin
impuls pensa donar la Comunitat Autònoma des d'aquí a aquest
pla? No el veiem dotat. Reconeix el Govern que s'ha de posar en
marxa tot el relatiu a la Llei del comerç, en la qual les comunitats
autònomes tenen un paper important i on una de les principals
tasques ha de ser la inflació. Pensen que ho poden fer amb un
inspector de plantilla? És evident que no, estam parlant d'una
persona dedicada a aquestes tasques per a totes les illes,
impossible i menys fer-ho bé. Nosaltres consideram
importantíssima la inspecció, que és el que garanteix igualtat
enfront la llei, per contra si no el que impera és la llei de la selva
i sempre guanya el més gros.

Per últim, tot i que acceptam que dins l'exercici del 1997
transferiran als consells insulars la competència en artesania,
perquè han reduït un pressupost que ja era curt a quasi res, 10
milions de pessetes de subvencions i res més, aquesta és la
importància que dóna el Govern a un sector que per modest
econòmicament no deixa de ser important pel que significa
d'arrelament a les nostres tradicions i perquè les activitats
artesanals només tenen sortida amb una alta atenció i dedicació
per part de l'Administració. Vostès intenten vendre les polítiques
relatives a aquesta àrea com si fossin pastorets dels què posam
al betlem, el conseller, a la compareixença en la qual s'estrenava,
ens deia: l'agricultor té l'honor de ser l'enllaç directa entre la terra
i l'home; tal vegada amb això en té prou. I el President, en el
debat de la comunitat, feia una referència a com entenia que eren
els empresaris de la nostra illa, i deia: el nostre patrimoni és que
un senyor que avui té un bar o una petita sala de festes o una
fusteria, si no se'n surt tanca, pateix, o passa malament i demà
intenta un altre negoci amb més il•lusió. Una vegada més el
pressupost d'aquestes àrees és el resultat de la contradicció entre
el liberalisme econòmic teòric del Govern, el repartiment de
doblers que provenen de programes europeus i que no responen
ni a polítiques amb visió de futur ni estan posant les bases perquè
el creixement econòmic d'avui es consolidi.

En definitiva, el que manca és començar la casa per allà
on toca, pels fonaments. Moltes gràcies.

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

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Carme García. Per contestar té la paraula
el Conseller d'Agricultura, Pesca, Comerç i Indústria, Josep
Juan Cardona.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan Cardona):

Gràcies, Sr. President. Intentaré contestar les dues
esmenes a la vegada, també fent algunes puntualitzacions.
I en principi hauria de ser que tal ha estat l'alegria de veure
en 14 anys, per primera vegada, al Sr. Orfila amb corbata
que estic temptat de regalar-li una capsa de corbates perquè
pugui anar variant, i totes amb animalets perquè així
puguem tenir tot el bestiar representat.

(Rialles).

De tota manera, té raó vostè quan deia que no necessiten
ales, i és ver; la política o la nostra agricultura el que han de
menester no són ales, sinó, tal vegada, una decisió ferma i
amb els peus a terra; i per això presentam, precisament,
aquests pressuposts, amplis, com deia vostè al final, i que
permetin certa maniobrabilitat. Jo quasi quan prenia les
notes del que vostè em deia, recordant els pocs debats que
hem tengut en comissió, la veritat és que havia de fer un
esforç per veure què li podia dir, perquè realment coincidim
en moltes coses, en el que no coincidim tal vegada és en la
quantitat de sous que hi destinam, per una pura qüestió
econòmica. Els ingressos de la comunitat són els que són,
podem fer meravelles, però miracles encara no.

Jo crec que un augment o un increment d'un 13% en els
pressuposts de la conselleria és un increment important. I
crec que així s'ha de reconèixer. Destinar el 64% dels
pressuposts per a inversió, sigui a través d'inversió directa
o d'inversions indirectes, crec que demostra una voluntat de
dur endavant tot el sector productiu; per tant, no és un
rebuig, si nosaltres en lloc de dedicar a inversió dedicàssim
a personal, a incrementar l'Administració, i deduíssim les
inversions, possiblement sí podríem ser criticats. Però ja ho
veu, a vostè li pareix poc, i per l'altra banda em diuen que
dedicar a subvencionar, a donar suport al sector, és fer
clientelisme. No podem fer el gust a tothom i nosaltres per
això feim un esforç inversor important per intentar afavorir
els sectors i aconseguir una millora considerable en la
rendibilitat de tot el sector productiu que conforma
l'economia illenca. Volem posar el sector agrícola, el
comerç, la indústria, els serveis al lloc que els correspon i
això requereix un conjunt d'actuacions dirigides a avançar
en la seva competitivitat. Ara bé, aquests objectius
necessiten sous, i li repetesc, 7.050 milions de pessetes per
a aquest sector no s'havien tengut mai.
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Baixar les despeses corrents incideix en el que li deia fa un
moment, intentar mantenir una política d'estalvi que permeti
dedicar tot el nostre esforç a la inversió i a l'ajuda als sectors
productius. Per a agricultura, segons els nostres pressuposts,
dedicarem més del 50% a inversió. I tenim quatre punts
importantíssims o quatre eixos sobre els quals s'ha de regir: el
Pla integral del sector agrari i la millora de les estructures; el Pla
de desenvolupament de les zones rural i la millora
d'infraestructures.

És fonamental dins l'estructura agrària, i crec que amb això
hi estam d'acord, invertir en camins rurals, invertir en
electrificació, que vostè em deia que no i vostè sap que era un
dels principals interessos que tenia aquesta conseller quan va
comparèixer davant la Comissió d'Economia. Moltes d'aquestes
ajudes vendran regulades pel decret d'estructures agràries, que
s'aprovarà, possiblement, en el pròxim Consell de Govern.

Els objectius que tenim hauran d'aconseguir-se amb un
pressupost com és aquest i que van des de la introducció de nous
cultius a la millora de la comercialització dels productes
agrícoles i ramaders de les illes. El sector primari de les illes
compta amb diferents tipus d'ajudes on la finalitat primordial ha
de ser millorar la rendibilitat i augmentar el nivell de
competitivitat de les nostres explotacions agrícoles; com?,
reduint costs a nivell de producció, donant ajudes dins aquest
decret d'estructures agràries, ajudes a maquinària, ajudes als
plans de millora de les finques o a les explotacions agràries;
ajudes a l'agrupació de productors; ajudes a l'ús de maquinària en
comú. Si parlam de ramaderia, ajudes, com és la construcció, que
ja la tenc quasi acabada, de la planta de secament d'alfals que
permet abaratir els preus de l'alfals per als nostres ramaders.

També, i vendrà regulat, ja dic, el sistema de concessions, pel
decret de millora d'estructures agràries, és necessari posar en
marxa programes de suport per afavorir l'accés de la gent jove al
treball de la terra i primar, com li deia, (...) del sector. Per
afavorir l'accés de joves agricultors a la terra es publicarà també,
vull dir, a part dels avantatges fiscals que té el decret de millora
d'estructures agràries, que poden arribar a un 90% en alguns
casos de bonificació de l'impost de successions, en cas que es
faci de pares a fills, també hi haurà una partida destinada a
l'adquisició de terres.

Vostès ja m'han sentit en altres ocasions, ja és una cosa
reiterativa, que la unió fa la força i en agricultura, tal
vegada, és on ho podem veure d'una manera més clara. I dic
perquè a causa del tamany reduït que tenim de les
explotacions, els agricultors i ramaders de les nostres illes
poden trobar a través de l'associacionisme un element de
treball clau per garantir el seu èxit futur. És tracta de
fomentar la creació d'agrupacions, de compra de béns i
productes; de potenciar l'ús, com li deia, en comú de la
maquinària, d'instal•lacions i serveis; i a més a més, de
propiciar les relacions intersectorials. Parlam sempre, i
vostès tenen presentada una esmena de 30 milions de
pessetes, si no m'equivoc, per fomentar les unions
intersectorials o les relacions intersectorials; miri, per
asseure'ns a parlar no fan falta 30 milions de pessetes, per
això fa falta voluntat i d'això, gràcies a Déu, ens en sobra.
I com deia vostè que encara som nou i una miqueta
innocent, possiblement, d'això en tenc molta de voluntat. I
li puc avançar que ja s'estan fent gestions, és a dir, ja m'he
posat a parlar amb les organitzacions de comerciants i amb
les organitzacions industrials per intentar posar-nos tots
d'acord, pagesos i comerciants, i tractar d'arribar a acords.
Però això jo em record, quan vaig comparèixer la primera
vegada, em deia que era una postura molt voluntarista, que
era una cosa tremendament difícil, Sr. Orfila, jo me'n record
d'això. I és ver i és cert que potenciar les relacions
intersectorials és una cosa tremendament difícil, però com
més aviat comencem abans acabarem, i jo estic d'acord amb
això; i jo no puc fer més que de simple intermediari, és a
dir, de cridar a la gent i intentar que es posin d'acord; però
jo no puc per decret posar-los d'acord perquè vostè sap que
això està condemnat al fracàs. I és més, tenim previst, i això
no ens costa sous, que per al pròxim període legislatiu o de
sessions, presentar en aquesta cambra un projecte de llei
d'organitzacions interprofessionals, perquè jo crec que la
relació no ha de ser només vertical, és a dir, tots els
diferents sectors posar-se d'acord, sinó que també és precís,
per millorar la competitivitat dels nostres agricultors i també
dels industrials o dels comercials, asseure'ls tots dins
aquestes organitzacions, de manera que puguem tenir tota
la cadena productiva junta, des del pagès fins al que ven,
passant per l'industrial que manipula el producte. I això
serem de les primeres comunitats autònomes que tenguem
aquesta llei, crec que ara en aquests moments només hi ha
la del País Basc que ho treu, i és importantíssim, i per a això
no fan falta sous.

És a dir, els pressuposts que jo li present evidentment
són amplis, però també hi ha moltes de coses i que estan
dins la memòria, que si vostès la llegeixen ho veuran, i que
parlam d'això. I, com deia vostè, confiava amb aquest
conseller; bé, jo li assegur que aquest conseller forma part
i estar orgullós de formar part d'aquest govern que vostè
desconfia d'ell. Però i el compromís no només del conseller,
sinó del Govern de tirar endavant aquests projectes, per
millorar la competitivitat i millorar la comercialització dels
nostres productes. Vostè no veurà reflectida una partida
concreta, millora de la comercialització, possiblement, però
sí hi ha partides de promoció, sí hi ha partides genèriques
que permeten que allà dins es puguin fer aquest tipus
d'actuació.
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Ramaderia, doncs, evidentment que s'ha de continuar
treballant amb ella, s'ha de continuar duent una política clara i
definida de millora genètica, com s'ha duit fins ara. Parla vostè
de què si duríem una política continuïsta o no; jo què li he de dir?
Jo em referesc als fets, si parlam de millora genètica, per
exemple, ens trobam que fa uns quatre anys la producció de llet
per cada vaca era d'uns 5.000 i busques de litres anuals i ara
estam a prop de 7.400 litres per vaca i any; i això és un resultat
que està allà i està en el seguiment del Picab.

Sanitat animal, s'ha de lluitar amb ella, i és important, no
només per millorar la sanitat animal sinó per mantenir la
tranquil•litat dels nostres ciutadans que no arribarà a escorxador
cap animal que no estigui en condicions; amb malalties que
puguin afectar les persones i malaltia que no puguin afectar les
persones, els animals han d'estar en condicions i d'això sap que
hi ha un compromís de tots, ja no li parl del Govern, sinó del
Govern, de ramaders i de tothom.

És curiós que no m'ha parlat de pesca, però en fi, la nostra
política ja la coneix, és a dir, hem de continuar endavant encara
que vostè tengui algunes esmenes presentades a aquests
pressuposts, la majoria d'elles li he de dir que ja estan
contemplades a potenciació de petites empreses per a tractament
de peix pescat a les nostres illes. Això té ajudes de l'Ifop i ha la
partida i aquí dins no només van destinades a aquestes empreses,
sinó també a millora d'embarcacions i de competitivitat de la
comercialització dels productes pesquers.

En el sector comerç, o millor dit, vostè em demanava pel
Prib, diàleg; diàleg n'he tengut amb tothom i sempre i li diré que
si anam una mica retardats, a principi d'any dictarem la
normativa o els decrets que regulin el nou Pla de
reindustrialització, i abans hem estat parlant amb tot el sector. Jo
he dit sempre que tenc interès especial en parlar o en dialogar
amb tot el sector per una raó molt important, des del Govern es
pot fer la millor política que vostè vulgui, els millors decrets i les
millors ajudes que hi hagi si el sector no s'ha vinculat, i si el
sector no s'il•lusiona i no hi pren part no farem res. Per tant,
encara que sigui per aquesta simple raó, la gent ha de prendre
part en la nostra normativa, i això ho fa. I vull dir una qüestió
que m'ha dolgut que es continuï dient, que la meva conselleria és
una conselleria repartidora. Sí, donam ajudes, i estam orgullosos
d'això; però és rotundament fals que es faci per crear
clientelisme. En aquest moment jo no li puc dir si ha vuit o deu
o dotze o quinze decrets que regulen el sistema, estic parlant en
general, i és a la vista de les intervencions que m'han precedit, no
és cert que no estigui regulat, els objectius estan perfectament
clars en els decrets i a la normativa i en el futur li puc dir que els
pròxims plans, envers de treure aquests deu o dotze decrets, que
possiblement estan confonent la gent per la seva complexitat, el
que farem serà treure un sol decret on es contemplin totes les
mesures i llavors es desenvoluparà a través de les ordres de
conselleria per les quals es fixaran les línies concretes d'ajuda o
el seu sistema d'ajudes. Però ni abans, ni ara, ni més endavant hi
ha hagut descontrol o un marge ampli que la conselleria pugui
arbitrar d'una manera arbitrària. Jo tenc absoluta tranquil•litat
amb això, i li puc dir que tenc el costum que amb els consorcis
duc tots els expedients perquè la junta rectora els puguin veure;
si algú té interès en veure els expedients de la conselleria i si
abans es mira la normativa que hi ha i comprova que no hi ha
hagut mai una resolució del conseller que no hagi estat precedida
per un informe de comissió que regulen tots els tècnics (...) no
era així. Tal vegada la desinformació o el desconeixement o la
bona fe de no mirar-se el Butlletí Oficial de la Comunitat
Autònoma fa donar aquestes expressions, però això és
rotundament cert.

Veig que tenc el llum vermell, que no puc continuar;
però de tota manera vull dir una petita qüestió, em diuen
que del Pla d'equipaments comercials que, per cert, ha estat
aprovat i encara no he sentit gaire comentaris, de satisfacció
o d'insatisfacció sobre aquesta qüestió; no té 30 milions de
pessetes només. Hi ha les ajudes d'ajuntaments per a plans,
que això ja li vaig explicar a l'anterior compareixença quan
estàvem explicant els pressuposts a les compareixences
davant la Comissió de Pressuposts, hi ha 180 milions de
pessetes per ajudar als plans de zones especials per millorar
les zones comercials dins ajuntaments. Crec que això és una
partida important i crec que aquestes afirmacions aquí no
s'haurien de fer tan a la lleugera. Com que supòs que hi
haurà torn de rèplica, ja acabaré d'explicar totes les
qüestions que se m'han plantejat després.

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

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Orfila, té vostè la
paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President, per donar per suposat que voldria
parlar. Sr. Conseller, vostè i jo tenim una discrepància o una
divergència de principi, vostè vol uns pressuposts, en tenim
més d'una però aquesta és de sistema, vostès volen uns
pressuposts el més amples possibles o més grans possibles
per poder maniobrar, per poder-se moure, per no sentir-se
fermats, i l'oposició voldríem uns pressuposts tot el
concretats que poguessin ser. Vostè parteix de tot el que
pensa que vol fer i nosaltres no tenim més remei que partir
del què han fet i del què han deixat de fer els seus
antecessors; perquè vostè ha acabat d'arribar ara i nosaltres
tenim l'experiència dels catorze anys d'existència de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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Ens ha parlat, Sr. Conseller, de l'increment de sous, amb el
seu vocabulari tenyit d'eivissenc que m'agrada, i per a nosaltres
entenem que no és sols una qüestió de quantitat, divergim amb
objectius, amb prioritats, amb la manca de voluntat de
planificació per part del Govern, amb la manca de voluntat
també d'orientar el sector i provocar, actuar de catalitzador
provocant reaccions dins el mateix sector, i em referesc al sector
agroalimentari, però també a l'industrial. Miri, Sr. Conseller,
nosaltres hem pensat sempre que la seva conselleria, la seva
hectàrea de gestió, era una oficina on es feien gestions,
essencialment per atorgar, perquè els agricultors, els industrials,
els comerciants, reclamassin subvencions, i molt poca més que
açò. I voldríem que fos moltíssim més que tot açò, perquè sense
una política incisiva sobre la realitat, Sr. Conseller, no se la
podrà canviar. I per força, com li deia, ens hem de basar en allò
que han fet els seus antecessors.

Li parlava dels quatre manaments de la llei de Déu,
producció, bé, quan jo he fet preguntes i sap que n'he fet amb un
any més de 400 al seu antecessor, al Sr. Socías, bé, no en farem
més comentari, les seves contestacions han estat d'una claredat
absoluta; actuacions per abaratir els costs de producció a les
finques, primer un primer plantejament, per utilitzar, millor
optimitzar la utilització dels recursos propis, zero. Què s'ha fet
per formar els agricultors perquè aquests entenguessin que
l'alimentació per exemple o el maneig del bestiar eren elements
que tenien molt a veure amb la millora de la productivitat?
Poquíssim. Perquè els agricultors o els ramaders, concretament,
fossin capaços d'entendre, funcionassin com a vertaders
empresaris i fossin capaços de decidir, a tenir capacitat suficient
com per excloure les dosis seminals que els convenen per fer
millorament genètic del bestiar de les seves finques; cursos de
jutges ramaders l'any passat zero, l'altre any zero.

Ens ha parlat vostè de comercialització. Sap que el Govern de
la Comunitat Autònoma és el que menys doblers aporta als
consells reguladors de denominacions d'origen en relació amb les
altres comunitats autònomes i les altres denominacions d'origen
de l'Estat espanyol? Sap que per fomentar l'agricultura biològica
no s'ha fet res pràcticament en els quatre anys que han passat?
Sap que el Govern ha duit una política erràtica que ha
desconcertat el sector promovent durant dos anys seguits que
l'abaratiment de les assegurances agràries per després suprimir
per decret el suport a aquestes assegurances, desconcertant el
sector que ja no sabia a què s'havia d'atendre quant a la política
que s'afrontava des de la Comunitat? Sap que no s'ha fet res des
de la seva conselleria per intentar donar racionalitat a les
empreses que comercialitzen, i li posaré un exemple concret que
m'afecta molt directament, a la meva illa, a les empreses que
comercialitzen formatge amb denominació d'origen de Menorca,
tretze empreses per comercialitzar 1 milió i mig de quilos de
formatge? Açò no és seriós. I la conselleria podria haver fet molt
per donar racionalitat a tota aquesta estructura comercial, tan
dispersa, tan fragmentada que fa impossible que es puguin
afrontar de forma seriosa qüestions com poden ser el màrqueting,
com poden ser la publicitat.

Foment del consum d'aliments propis de la Comunitat
Autònoma, just just ha començat a fer alguna cosa ara, molt
poquet; però jo m'he de basar en allò que han fet els catorze
anys passats i vostè és hereu del què forma part i el Govern
no ha canviat, és el mateix, ha canviat vostè; i jo li vull dir
que de les afirmacions dels bons propòsits que conté la
literatura que acompanya els pressuposts ens en podem fiar
poc, i ja li he dit, de vostè me'n puc fiar, fins ara ha
demostrat que me'n podia fiar com a mínim bastant, però
dels seus antecessors no i d'aquest Govern tampoc. Per tant,
si vostè és hereu de l'altre, jo he de partir d'allò que ha fet
l'altre; i l'altre em deia, l'altre conseller, no voldria que
s'entengués de forma pejorativa, l'altre conseller em deia:
actuarem en defensa de les races autòctones. Al cap d'un
any jo li feia una pregunta i li deia: què s'ha fet per protegir
la raça del cavall de Menorca? Res. Previsions per a l'any
que ve? Cap. Doblers gastats? Ni un. Sap que era l'estil de
contestacions monosil•làbiques del seu antecessor.
Actuacions per defensar l'ovella de Menorca? 1994, zero.
Doblers dedicats? Zero. Previsions per a l'any que ve? Cap.
Estudis que s'han fet? Aquests sí, molts; 30 o 40 milions
cada any i després no s'han aplicat, no han servit per a res.
I açò és vàlid per a agricultura i és vàlid per a indústria; ens
recordarem d'aquells estudis famosos que han costat molts
milions de pessetes per intentar esbrinar per quin motiu la
sobrassada tornava blanca i continua tornant blanca. Tots
sabem d'aquells 40 milions de pessetes dedicats a elaborar
el Llibre blanc de la indústria a les Illes Balears, que havia
de servir, perdó, per elaborar el Pla de reindustrialització de
les Illes Balears, i que va arribar el Llibre blanc al
Parlament tres setmanes després que haguéssim aprovat el
Pla de reindustrialització. No estam tirant els doblers, no ho
tenim tot massa estudiat? I vostè continua dedicant doblers
a estudis; nosaltres volem que es racionalitzin aquestes
actuacions. No el podem acusar de res a vostè, per tant, jo
li dic que hi ha un mínim vot de confiança a la seva persona,
que no al seu Govern, perquè el seu Govern és hereu de
l'anterior de l'anterior i de l'anterior, des de l'any 1983 que
es va crear el primer govern de la Comunitat Autònoma.

Per tant, Sr. Conseller, manques d'actuacions polítiques
molt concretes; política d'industrialització agrària. Sap vostè
que el propi Ministeri d'Agricultura ha reconegut, jo crec
açò l'honora, ha reconegut que aquest és el dèficit més
important en matèria agroalimentària de l'Estat espanyol i
d'una bona part de l'Europa comunitària? Ha llegit les
recomanacions que ha fet l'Europa comunitària respecte de
la importància extrema que tenien aquests processos de
transformació del què li parlava fa un moment i de
comercialització i de la necessitat que els agricultors
participin directament en aquests processos, perquè és allà
on es crea més valor afegit respecte del valor final del
producte? Aquesta és la recomanació de l'Europa
comunitària, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears no
ha fet res al respecte i el que ha fet li ha sortit malament, ha
tengut mala sort. Jo crec que vostè, molt hàbilment Sr.
Conseller, ha passat peu puntetes però damunt unes altres
coses que li havia plantejat perquè no li interessava parlar-
ne; jo li he dit que amb un excés de bona fe, d'innocència,
potser fins i tot d'il•lusió del nou arribat, ens va parlar en la
seva compareixença de la política incisiva que tendrien
respecte de la captació de noves empreses, li he posat uns
quants exemples, les bombetes de Petra, American Eagle, si
vol en podríem dir més, grans fracassos de la nostra
Comunitat Autònoma, doblers tirats per part de la nostra
Comunitat Autònoma, i nosaltres l'instam que en dugui una
de política de captació de noves empreses, però seriosa,
rigorosa amb la utilització dels doblers públics.



DIARI DE SESSIONS /  Núm. 61 / Fascicle 5 / 19 de desembre del 1996 2549

I un envit, Sr. President, i acab perquè ja m'ha encès el llum
vermell fa una bona estona i no vull abusar; la política de
reindustrialització, la nova política de reindustrialització, és a dir,
el nou pla o la nova fase del Pla de reindustrialització de les Illes
Balears l'ha de consensuar amb el sector i amb el Parlament, i si
és possible participant amb el debat, sector, i açò vol dir els
agents econòmics i també els socials, és a dir, els sindicats de
treballadors, i els grups parlamentaris; i d'aquí en pot sortir, em
cregui, n'estic quasi convençut, un pla de reindustrialització
consensuat quasi al 80%. Divergirem en algunes coses, vostès
continuaran amb la idea fixa que han de crear més sòl industrial
i nosaltres li direm que amb 50 anys ja no en fa falta més, i que
s'equivoquen amb les prioritats a l'hora de crear-lo, però en tot
l'altre hi arribarem a acord. Per tant, l'instam que dugui aquest
debat en aquesta cambra per primera vegada. I aquella
recomanació que li he fet de la qual ningú en vol parlar mai,
aquell fantasma que és l'empresa Ficobalsa, perdó per
l'expressió, que ningú vol a ca seva, nosaltres volem que se
l'endugui, que l'ubiqui dins la seva hectàrea; la política firal està
absolutament lligada per lògica, per racionalitat, per rigorositat
de plantejaments a la política comercial, industrial, agrària dels
sectors econòmics. I fins ara s'ha mantingut, no sabem per quins
set sous, a Presidència; nosaltres l'instam que la recuperi, durem
una proposició no de llei en aquest sentit en el Parlament en el
seu moment, perquè creim que és de sentit comú aquest
plantejament. Però és que a més a més, Sr. Conseller, volem que
dugui a debatre la política firal en aquesta cambra també, perquè
es gasten cents de milions de pessetes amb aquesta política i fins
ara els resultats que donen són, com a mínim, discutibles.
Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sra. Diputada, la Sra. Carme
García.

LA SRA. GARCÍA I QUEROL:

Sí, Sr. President. Jo no puc amb tots dos ni a les comissions
ni als plenaris, una llicència, Sr. President, tant un diputat com
el Sr. Conseller són experts en passar-se del temps i sobretot en
no contestar a la consellera del Grup Socialista, no sé com és,
mai no li queda temps, a la diputada del Grup Socialista.

S'ha ofès, Sr. Conseller? Ho semblava, ho semblava
perquè l'hem acusat de clientelisme i tot d'una ha dit, no. No
es preocupi, nosaltres no l'acusam a vostè directament, si
tenguéssim algun indici d'il•legalitat ja l'hauríem denunciat;
nosaltres el que diem i denunciam és una política que s'ha
anat fent en aquest Govern i vostè forma part de la història
d'aquest Govern, perquè no forma part d'un Govern diferent,
forma part del Govern del Partit Popular que governa
aquestes illes des de fa molt de temps; i per tant no es pot
deslligar encara que vulgui de tota la política que s'ha fet i
de tota la política, que si vostè no ho canvia, es continuarà
fent; i dic que dubt que vostè ho faci perquè, com ja li he
dit, jo crec que el Sr. Matas, President d'aquesta Comunitat
Autònoma, és una veu autoritzada dins el seu partit i dins el
Govern i per tant ell descrivia una situació tant de
diagnòstic com de sortida, que era bastant trist. Per tant, jo
dubt que seguim una línia adequada.

El diàleg amb el sector és imprescindible, tal vegada
vostè hi posarà més ganes amb el diàleg de les que s'han
tengut fins ara, però no és l'únic que s'ha de fer, no ho han
d'oblidar, a més del diàleg amb el sector, que és
imprescindible, abans, mentre i després de començar s'ha de
fer planificació i s'ha de fer reglamentació i s'han de prendre
decisions perquè per això està al Govern.

I el que deia que vostè, respecte del clientelisme, que no
era cert; miri, jo li posaré un exemple i més clar no li puc
dir, en el primer exercici d'execució del Foner II, primer
exercici, surt un decret, es publica, és més, per part de la
conselleria es va a totes les illes, a tots els ajuntaments i a
totes les associacions a explicar que ha sortit un decret de
regulació del Foner II; se surt a premsa, s'explica que hi ha
1.000 milions de pessetes, o 1.500, es fa tota una política
publicitària enorme, es creen unes expectatives totals, idò,
sap quin és el resultat d'aquest exercici? Que de la gent que
va demanar subvencions acollint-se al decret que la
conselleria havia tret, es varen donar 50 milions, i 1.062 es
varen gestionar directament per la conselleria; per tant, no
em digui que ja tenen decret, jo ja ho sé que en tenen, jo el
que dic és que els que tenen els apliquin i els que no tenen
que els treguin, el que no pot ser és que vostès creïn
expectatives darrera unes qüestions i que després ho
gestionin al marge d'aquests decrets. I per tant, açò són
faves comptades, està contestat per escrit i està contestat de
paraula en comissió i aquest és un dels exemples, però n'hi
puc explicar molts més. Si hi ha tanta legislació i nosaltres
no l'hem sabuda veure, home, tal vegada no ens dóna temps
a llegir tots els Bocaib de d'alt a baix, paraula per paraula i
se'ns ha passat, però, per què no la menciona vostè a
l'exposició de motius de cada un dels programes? El cert és
que vostè, per exemple en indústria, tenia uns decrets que
regulaven el Pla de reindustrialització i que vostè sap que a
1 de gener no són vàlids; i per tant, no té legislació, no m'ho
estic inventant; no la té, la treurà, ja la mirarem, però de
moment no la té. A no ser que l'hagin treta aquests dies i el
Bocaib encara no hagi arribat a ca meva, que com que
arriben tan tard a Menorca mai no se sap, però en realitat el
que és cert és que no n'hi ha. I d'altres, ja li dic, els té però
no els apliquen.
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Pla d'equipaments comercials, em diu que no, que com ho he
vist que hi ha 30 milions? Home, llegint: partida 60100, 64013,
Pla director sectorial d'equipaments comercials, 30 milions; fins
i tot li vaig demanar en comissió a la seva compareixença, i li
vaig dir: és això el Pla d'equipaments comercials? I em va dir: sí.
I li vaig demanar: i per què està a promoció industrial i
tecnològica i no a comerç? I no em va contestar perquè no va
tenir temps. Però se'n record que li vaig demanar? Idò estic
segura que hi ha 30 milions; que vostè em diu que n'hi ha més a
altres partides, que vostè em diu que la direcció del pla; no m'ho
digui, jo el que li dic és que aquest pressupost, que és el que li he
denunciat, és un xec en blanc; vostès tenen molt poques partides
fixades, jo crec que aquesta és una d'elles; fins i tot per desxifrar
el que era el Centre d'innovació tecnològica d'Inca nou, vam
haver de demanar-ho, infraestructures i béns destinats al general,
645 milions de pessetes, però aquí no està posat, està posat
perquè vostè, nosaltres entenem el compromís perquè vostè ens
ho va dir, però aquí no està posat, i açò és el que denunciam
d'aquest pressupost.

I pel que fa al Pla d'equipaments comercials volia acabar
dient-li, tal vegada l'ha publicat, tampoc no le vist, deu ser
l'última setmana i no l'hem trobat i no el podem veure, no ho sé
quan l'ha publicat; ara, el que sí li diem és que fa vuit anys que
el Pla d'equipaments comercials va en aquesta cambra, per tant
ja és ben hora que sigui ara quan surti i vegi el llum. Estam
contents, estam contents, però no ens digui que som nosaltres
que no feim la feina perquè fa vuit anys que estam fent pla
d'equipaments comercials, fa dos anys que tenen les al•legacions
els ajuntaments, per tant, ja és ben hora que si s'ha publicat i
nosaltres no ho sabem, ja era ben hora que es publicàs.

I pel que fa a comerç, no m'ha contestat què en faran en tot el
que respecta a la llei del comerç minorista. Vostès no tenen
absolutament res, tenen molt bones voluntats, ho explica, però no
tenen res; han regulat la rebaixa i tenen un inspector, han regulat
les rebaixes de moment i tenen un inspector i per tant molt bones
intencions que les posen però res més. Li vàrem demanar per
escrit, quantes inspeccions li han demanat, hi ha denúncies fetes
de gent que no està d'acord amb altres comerciants que no
apliquen les rebaixes com cal, entenen. El volum de denúncies
que hi ha és insignificant tal vegada, jo trop que eren 21 en un
període de rebaixes, però tot i així hauríem d'estar d'acord que
l'únic que garanteix que el sector pugui funcionar adequadament
és que el desenvolupament de la legislació que es toca fer part de
la Comunitat Autònoma de la llei de comerç es faci, i que els
inspectors siguin no una cosa significa, un inspector, i no em
digui que els de les altres àrees faran el de tots, perquè això és el
que ens diuen tots i clar tothom no pot fer totes les inspeccions,
les de consum, les de sanitat, les de comerç, no. A comerç hi ha
un inspector, què pensa fer amb un inspector? Bé, per tots
aquests motius i molts d'altres, com el sòl industrial, com foment
industrial, que tal vegada en rallarem amb els debats de globalitat
que venen després, nosaltres hem de demanar una esmena a la
totalitat i demanar que tornin a redactar aquests pressuposts.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Sr. Conseller, torn de
contrarèplica, té vostè la paraula.

EL SR. CONSELLER D'AGRICULTURA, COMERÇ
I INDÚSTRIA (Josep Juan Cardona):

Sí, Sr. President, i ara que ha de parlar l'hereu, esper que
l'escoltin bé. Sr. Orfila, amb el que em deia vostè abans, és
curiós, hi ha una contradicció important, per una banda em
deia que no era només amb subvencions i amb gastar com
solucionàvem els problemes, i per l'altra banda,
pràcticament de tot el que m'ha parlat i de totes les coses
que m'ha dit, no hi ha cap cosa que no signifiqui inversió o
subvenció. Clar, és així i nosaltres hem de donar ajudes al
sector, tant personals com a inversions reals, però és que si
no és així, si no repartim, si no donam no anam enlloc.

Deia que li he passat per alt de la captació de noves
empreses, no, no és que li fugi, no he fugit a ningú mai amb
un debat, però el tema és que de vegades, siguin les presses
sigui la falta de temps, no li puc contestar com vostè es
mereixeria, però sí li he de dir que, efectivament, la captació
d'empreses ha de ser una cosa molt rigorosa, que hi ha hagut
fracassos i que hi ha hagut encerts. Un risc d'empresa no és
una qüestió que tengui el risc resolt i que tengui la solució
abans de començar, perquè si no mai no fracassarien les
empreses i moltes fracassen i moltes van bé. Jo li puc dir, la
darrera que hem fet, el conveni amb Air Europa jo crec que
pot anar bé i és una qüestió seriosa. Si en podem dur més
millor, clar que sí, se n'han de dur quantes més millor, però
no ha de ser d'una manera indiscriminada i sense cap control
i amb això estic absolutament d'acord amb vostè.

Tota la resta, ja li reiter, crec que la conselleria l'activitat
que du és la que fa ara i em diu que amb molt poc temps hi
ha hagut molt poc canvi, també hi ha hagut molt poc temps,
al llarg del temps, com sol diu el President, en acabar
comptarem i llavors diran si realment s'ha complert el que
s'ha dit o no. I evidentment, i en això coincideixen els dos
grups, els pressuposts són massa amplis i permeten molt de
marge de maniobra, és que vostès saben i vostès han
gestionat i han dirigit una institució pública i saben que uns
pressuposts absolutament rígids a l'únic que duen és a
canvis i a modificacions d'expedients de crèdit, i res més,
perquè no et permeten treballar bé, i això és així. I jo crec
que si un responsable d'un departament es compromet
davant el Parlament a fer una sèrie d'accions, si llavors no
la fa és responsable, tant si està en els pressuposts com si no
està en els pressuposts; que estigui consignat dins els
pressuposts saben que no és garantia de realització, la
garantia de realització és fer la feina i jo crec que això és
així. I no m'entretendré més amb vostè perquè si no la Sra.
García tendrà tota la raó del món, bé, està vist que avui no
s'admeten errors.
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Tornam al clientelisme, miri, jo crec que és molt difícil fer
clientelisme quan està tota la inversió regulada perfectament per
llei. Em deia vostè que efectivament, que només s'havien donat
sous a persones amb 50 milions i la resta era gestió directa; sí, sí,
però no està amagat, és perfectament públic i és perfectament
legítim i perfectament clar. Altra qüestió és que s'invertís
interessadament, cosa que en el passat, i li vull posar un exemple
molt senzill, inversions en camins rurals, que això sempre és una
inversió polèmica, en principi es plantejava que efectivament
s'estava fent clientelisme polític perquè només es feien
inversions en camins, estam parlant del Foner II, en camins del
PP, en el moment que vaig comparèixer en comissió els vaig
lliurar la relació de camins i varen donar compte que hi havia
ajuntaments de tots els caires polítics, perquè no ha de ser una
política d'uns ajuntaments en concret, puc garantir a alguns
diputats que ara diuen que no, que a Eivissa, efectivament, a tots
els donarem a ajuntaments del PP, però a la resta, a Mallorca n'hi
ha de tot caire.

El diàleg amb el sector, li torn a dir el mateix, hi ha de ser
sempre i hi serà i no és suficient, clar que no, la planificació és
essencial. Ara plasmam la despesa que tendrem i es redacten els
decrets o la normativa que a partir d'ara regirà per al nou Pla de
comerç i per al Pla de reindustrialització; però jo ara mentre
parlava he comptat els decrets que regien l'antic pla de comerç
i el de reindustrialització, escolti, eren 14 decrets i no sé quantes
ordres, idò no digui que no hi havia regulació, no digui que
estaven els objectius perfectament clars. Si vostè té dubtes del
que serà més endavant, bé, ja en parlarem quan es tregui la
documentació, si està incompleta o està mal feta llavors ja ho
arreglarem, però no em digui que es farà clientelisme perquè no
estigui regulat, això és rotundament fals. I per això li deia, no
estava enfadat, estava simplement trist i estic trist que es vulgui
utilitzar aquest tipus d'expressió i que es vulgui induir tothom o
a la gent que aquí s'està obscurantisme quan les coses estan
claríssimes.

El Pla d'equipaments comercials es va aprovar a l'anterior
Consell de Govern, deu fer una setmana o quinze dies, no sé si
s'ha publicat al butlletí oficial. (...) i a la premsa (...), ignor en
aquests moments si s'ha publicat, però si en tenien coneixement
o en podien tenir.

I res més, sí, l'execució de la Llei de comerç, em deia
que no s'havia fet res; regular el règim d'horaris, regular el
règim sancionador, regular els dies festius i regular les
rebaixes, crec que és fer qualque cosa. Estar redactant la llei
de venda ambulant o treure el Pla d'equipaments sectorials
també és fer qualque cosa. I finalment, li torn a dir, el Pla
d'equipaments sectorials per a inversions a zones
comercials, hi ha aquesta partida de 30 milions i hi ha 180
milions que vostè sap, no me sé de memòria el número de
la partida però és allà, per a les zones comercials. I ha de
pensar una cosa, no anirem a fer inversions, a ajudar als
ajuntaments en millorar zones comercials al marge d'un pla
d'equipaments que s'ha fet que s'acaba de publicar, això va
tot junt. No, això no és el Pla mirall, perdoni, aquí hi ha
aquest pla d'equipaments i clar, vostè què pensa, què cada
qüestió són compartiments estancs que no es relacionen?
No, aquí hi ha una sèrie d'inversions que complementen i
que han d'estar regulades, el Pla sectorial regularà totes les
inversions que es puguin fer a zones comercials i tendrà
finançació no només de comerç, sinó de les altres
conselleries. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. I per fixar la posició dels
altres grups, per part del Grup Parlamentari Popular, té la
paraula el seu portaveu Sr. Alexandre Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Muchas gracias, Sr. Presidente, señoras y señores
diputados. Nuestro grupo, como es lógico, sí que apoyará
los presupuestos de esta conselleria para el año 1997, por lo
que votaremos en contra de estas enmiendas a la totalidad.
En las sucesivas comparecencias en las diversas comisiones
de este parlamento, ha quedado muy claro cuál es el talante
del Govern en cuanto a las actuaciones, proyectos,
inversiones, etc., de la Conselleria de Agricultura, Comercio
e Industria. Asimismo con la interpretación de estos
presupuestos, los cuales ascienden a algo más de 7.000
millones de pesetas, de los cuales destacan el 64%, como ha
dicho muy bien el conseller, en inversiones.

Se ve claramente un afán de rentabilizar esfuerzos en el
objetivo estratégico del sector primario productivo y
comercial de esta comunidad. Cabe destacar la mejora de la
rentabilidad de los sectores productivos, el aumento de la
gama de productos agrarios, industriales y comerciales, de
incentivos de calidad, potenciar los factores de
competitividad. Dentro de la rentabilidad, tal y como
también ha dicho el conseller, mejorar en infraestructuras,
caminos rurales, regadíos, electrificación, cultivos.

En cuanto a pesca, la modernización de la flota, la
mejora de la comercialización y la protección de los
recursos. En comercio, totalmente relacionado con el Plan
director sectorial de equipamientos comerciales con el
impulso de la inversión. En promoción industrial se trata del
desarrollo tecnológico de las empresas con el apoyo de
centros tales como el Centro europeo de empresas
innovadoras y el Centro de desarrollo regional del Raiguer.
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En fin, un ambicioso plan de actuaciones que deja atrás
cualquier iniciativa que hayan presentado los grupos de la
oposición. Asimismo, es lógico que los grupos de la oposición,
al no compartir las mismas opiniones, ideas, ni estrategia,
presenten enmiendas, pero también tengo que decir que la
alternativa que han presentado y que analizaremos
pormenorizadamente en las enmiendas parciales no son
asumibles, ni viables y, además, dudo que cubran las necesidades
del sector y sus inquietudes.

No cabe duda, las buenas explicaciones que ha impartido en
conseller en su intervenciones, y reitero que el Grupo Popular
confía en los miembros del equipo de gobierno en su labor y
programa, compartiendo con éste sus objetivos. Por tanto,
daremos nuestro apoyo a los presupuestos y votaremos en contra
de las enmiendas a la totalidad presentadas. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam al debat número 26, de
globalitat i de totalitat, d'agrupació dels programes de reforma i
desenvolupament agraris, 5311, 5312, i d'agricultura, ramaderia
i pesca 711, 7121 i 7122, i les empreses Ibabsa i Semilla. El
Grup Parlamentari Esquerra Unida hi manté una esmena, que és
la 6696. Sra. Thomàs, té la paraula.

LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Gràcies, Sr. President. Una esmena també molt senzilla, molt
assumible per part del Grup Popular, perquè la motivació
d'aquests 15 milions que nosaltres proposam és cap al foment de
l'agricultura ecològica que, malgrat en aquests pressuposts hi ha
una partida destinada a això, pensam que és totalment insuficient
i, sobretot, se'ns va ocórrer aquesta esmena després d'escoltar el
Sr. Conseller en la seva compareixença, quan ens deia que hi ha
més demanda que oferta i per tant més es necessita fomentar
aquesta agricultura ecològica. Pensam que és un aspecte del
sector primari que més s'ha de promoure, que més ha de tenir
foment i ha de ser ajudat per part de l'Administració autonòmica.
Per tant, suposam que no tendrà cap problema el Grup
Parlamentari Popular en donar suport a aquesta esmena.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM hi ha les esmenes 6246, 6256, 6260, 6244,
6245, 6317, 6243, 6257, 6232, 6242, 6273, 6237, 6238, 6239,
6240, 6241, 6258, 6259, 6247, 6248, 6254, 6249, 6250, 6251,
6252, 6253, 6255, 6234, 6236, 6235, 6233, 6366, de totalitat, i
6367, també de totalitat. Sr. Orfila, té vostè la paraula.

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Utilitzaré el temps des de l'escó i
intentaré ser molt breu, ja que entenc i reconec que a les anteriors
intervencions m'he passat molt amb el temps.

Simplement enumeraré les esmenes que intenten ser uns
pressuposts alternatius, intentar concretar, donar concreció
a tota una sèrie de qüestions que nosaltres plantejam i que
voldríem veure plasmades als pressuposts i per tant, si ho
veuen la majoria, si ho estudien, són esmenes d'afectació.

Faré una referència brevíssima també a les dues esmenes
a la totalitat, a les empreses Ibabsa i Semilla. Miri, nosaltres
estam convençuts que l'empresa Semilla podria deixar
d'existir sense que succeís res, perdó, rectificaré, succeïria
una cosa en positiu: serviria per potenciar determinat
moviment cooperativista de segon grau de les Illes Balears.
És a dir, el Govern ha creat una empresa que està usurpant
funcions i que està fent mal al sector organitzat, a la part
més estructurada del sector agrari. Per tant, nosaltres
pensam que s'ha de suprimir aquesta empresa, que és, el
nom és Semilla i nosaltres sempre hem dit que era una mala
llavor.

Respecte d'Ibabsa és un institut que té un plantejament
equivocat, es basa essencialment en aportacions que fan els
consells insulars per dur a terme actuacions que són
responsabilitat del Govern. En el temps de la presidència del
Consell Insular de Mallorca del Sr. Verger es va prendre la
decisió, jo crec que molt encertada, de deixar de continuar
pagant aquestes campanyes que eren absoluta
responsabilitat del Govern. Nosaltres instam que
desaparegui l'institut o que es reformin absolutament els
seus plantejaments.

Respecte de les altres 30 i tantes esmenes intenten ser,
com he dit, un pressupost alternatiu. Parlam o proposam
millorar els habitatges rurals de les explotacions agrícoles
en funcionament; crear infraestructures per fer possible
incrementar les zones de reguiu amb aigües depurades;
fomentar l'ús d'energies alternatives en el món rural;
millorar i promocionar el mercat de venda directa dels
productes agroalimentaris; dur a terme una experiència pilot
de foment de l'activitat agrària compatible amb el
manteniment del medi natural, a través d'indemnitzacions
compensatòries; intentar que qualsevol estudi que
encarregui la conselleria estigui condicionat a què el consell
agrari valori la seva conveniència; promocionar el propi
Consell agrari de les Illes Balears; fer possible la
convocatòria d'eleccions sindicals agràries; fer una
campanya seriosa de foment del consum d'aliments de
qualitat controlada amb col•laboració amb consells
reguladors i associacions agràries diferenciada per
productes/illes; fer una campanya específica dirigida al
foment del consum de llet fresca del dia; fer una campanya
dirigida als consumidors per tal de retornar la confiança en
el consum de carn de vaccí; una campanya concreta contra
dues malalties que fan estrall a l'illa de Menorca, en el
vaccí, l'hipodermosi i la piroplasmosi; instal•lar una estació
pilot de (...) contra plagues de cada illa, com a experiment
que jo crec que podria donar un joc importantíssim;
fomentar el sindicalisme agrari; dur a terme una política
seriosa de foment de la industrialització agrària; donar
suport a les cooperatives de segon grau; donar suport a les
diferents organitzacions agràries que fan feina també de
forma especialitzada, tant en el foment de la sanitat animal
com la defensa vegetal; i donar les primeres passes per
aconseguir el pacte intersectorial, turisme, agricultura en el
sector lleter. Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista hi ha les esmenes presentades 6494, 6495, 6496, 6497,
6624, 6626, 6504, 6498, 6503, 6507, 6508, 6500, 6499, 6502,
6501, 6505, 6506, 6510, de totalitat, i 6509, també de totalitat.
La Sra. Catalina Amer té la paraula.

LA SRA. AMER I RIERA:

Sr. President, senyores diputades, senyors diputats. Presentam
aquestes esmenes i insistim amb molts temes que ens preocupen
del sector agrari, del món rural, així i tot que ja s'han comentat
a molts de debats que s'han pogut fer en aquesta cambra i en
comissió. Presentam, per tant, aquestes esmenes parcials,
aquestes esmenes de globalitat i aquestes dues de totalitat de
Semilla i d'Ibabsa.

I per començar, hem d'insistir una vegada més en aquests
problemes que pateix el sector agrari, aquests problemes de la
manca d'atractiu que comporta una estructura de població
envellida, una baixa activitat de gestió empresarial i associativa.
Des del Grup Parlamentari Socialista sempre hem defensat la
necessitat de facilitar un nivell de vida digna, un nivell de vida
correcte pels pagesos, similar al que poden obtenir els ciutadans,
per tal de fomentar l'activitat agrària, moderna, adequada a la
societat actual. I és per això que creim importantíssim donar
suport a totes aquelles infraestructures per tal d'aconseguir que
la vida al món rural presenti també avantatges. I és en aquest
sentit que hem presentat quatre esmenes referides a la millora
dels camins rurals, tant a les illes com, en concret, a poblacions
com Ses Salines i Pollença: Ca'n Romi, Terra Nova, Ca na
Volantina, Ca'n Xoli, Camí d'En Puig, Font del Malany, Son Riu
i de Marina a Ca'n Puig. Poques coses ens resten a dir en un tema
com és el dels camins rurals, que n'hem parlat contínuament.
Esperem que a partir, en concret a Mallorca, de la nova
catalogació dels camins rurals que farà el Consell Insular de
Mallorca, siguin les vertaderes vies de comunicació del món
rural.

Dues esmenes més presentam a aquest programa de millora
d'infraestructura agrària, referides a l'electrificació rural i a la
recerca alternativa, així com a la millora i modernització dels
equips de reg; racionalitzar l'ús i el consum de l'aigua a
l'agricultura per tal també de fomentar les ajudes a la depuració,
les ajudes al regui amb aigües depurades. La racionalitat sense
dubtes en el consum energètic, tant electricitat com aigua, s'ha de
convertir en el millor atractiu per a aquesta comunitat.

Continuant amb aquestes esmenes, ens referim a la
millora de l'estructura sanitària a les granges d'animals per
tal d'evitar la contaminació. Creim que és important dedicar
esforços de cara al subsector ramader perquè també és
important mantenir l'equilibri en el medi natural; evitar la
contaminació del subsòl que afecte els aqüífers, deguda no
tan sols als nitrats agrícoles, sinó també als residus produïts
per les granges animals, més coneguts com purines.

Una esmena referida a la millora dels habitatges rurals
a les explotacions prioritàries, sempre pendents d'aquest
decret de modernització on es defineixin, precisament,
aquestes explotacions prioritàries, productives, en aquest
sentit també de millora de les infraestructures.

Dins el programa de Direcció dels serveis generals de la
conselleria, ens hem de referir a la forma necessitat de la
millora de les estadístiques agràries, una informació del
conjunt ha de ser prioritària en aquesta comunitat. I és en
aquest sentit que presentam aquesta esmena de creació d'un
centre d'informació i documentació agrària i pesquera
perquè pensam, el mateix que la vàrem defensar ja l'any
passat, que racionalitzar els recursos per tal de poder obtenir
una informació sobre qualsevol tema d'actualitat dins
l'agricultura, la ramaderia i pesca ha de ser un objectiu
prioritari d'aquesta comunitat. A causa, sobretot també dels
canvis continus i del que és la política agrària comunitària.

Un altre tema que també s'ha d'insistir i hauria de ser,
precisament, el tema estrella d'una conselleria que aglutina
tota aquesta resta dels sectors econòmics, haurien de ser
totes les referides al foment de campanyes de producció de
productes autòctons, com defensam a una esmena, com
també establir premis per fomentar aquell empresari, per
fomentar aquell hoteler, per fomentar aquella millor imatge
de productes.

Un conjunt d'esmenes presentam també referides al que
també en moltes ocasions hem presentat i hem donat suport
des del Grup Parlamentari Socialista, de foment de
l'associacionisme agrari pel que pugui significar de suport,
d'incentiu per vertebrar tot el teixit agrari de les illes, per tal
de donar una empenta a aquelles agrupacions més
representatives; (...) pel seu funcionament, agrupacions de
gestió empresarial o també convenis amb associacions
agràries. En el mateix sentit també que s'expressava la
representant del Grup d'Esquerra Unida, és necessària una
assignació econòmica important al tema del Consell
regulador de l'agricultura ecològica. Entenem que els
productes ecològics tenen una demanda potencial important
i és necessari no just donar-li suport, sinó també mantenir i
millorar la imatge el més àmplia possible.
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Referida al sector pesquer, pensam que és una finalitat
important mantenir la sostenibilitat de cara a aquest futur. És
necessari i esperam, ja fa temps, per part d'aquesta conselleria
aquest pla de pesca, estarem vigilants esperant com arriba,
mentrestant presentam aquestes esmenes per tal de fomentar,
donar seguiment i continuïtat, revitalitzar aquest medi marí,
fomentant aquests esculls artificials i també la creació i
conservació de reserves marines.

Vistes aquestes esmenes de globalitat, tenim aquestes de
totalitat a les empreses Ibabsa i Semilla. Els pressuposts d'Ibabsa,
senyors diputats i senyores diputades, es poden titllar de
lànguids, es limiten a seguir la inèrcia del que va ser l'Institut de
Biologia Animal. No tan sols s'ha de continuar amb aquesta
millora de la situació sanitària de la nostra ramaderia, sinó que
s'ha d'encaminar també, com no hem vist cap campanya de
reconeixement de la categoria de ramaderies indemnes, que
obriria possibilitats comercials i d'exportació als nostres
productes, com ho estan demanant els consumidors, aquests
avals sanitaris tan necessaris que tenim i que ha de ser un repte.

Ja acab, Sr. President, si em permet un moment per acabar
aquestes dues esmenes. No existeix, i això és important, del que
ha de ser aquesta estructuració de la conselleria, no existeix un
disseny de campanyes, un plantejament a llarg termini, amb una
pressupostació plurianual que doni a entendre que Ibabsa dóna
un camí determinat a les seves actuacions i no es produeixen fets
aïllats a l'estil de Fraga a Palomares. Ibabsa es troba amb un
problema d'inadequació del personal, sobra gent que cobra molt
per a no fer res i falten auxiliars de camp que ajudin als
menescals repartits en aquest treball de camp. Ibabsa viu de
rendes, de rendes de fa quinze, vint anys, mentre camina cap
aquesta ineficàcia, cap aquesta manca de diàleg amb els gestors,
amb el sector productiu.

Senyors del Govern, la situació de la ramaderia illenca
necessita d'aquests esforços coordinats de producció i
comercialització, per tal de consolidar una situació de millora del
sector, que no la proporciona l'actual línia que manté Ibabsa.
Tanquin, el Sr. Conseller ja no hi ha estat a temps, tanquin
senyors del Govern, en referència als senyors consellers, i donin
unes noves perspectives més innovadores a aquesta empresa
pública.

I ja ràpidament per acabar, si em permet Sr. President, una
referència a Semilla. Els pressuposts de Semilla ja resulta un poc
bizantí parlar de Semilla, és una empresa que hem de considerar
inútil i perversa. Inútil, per què? En tant que du a terme algunes
actuacions que els funcionaris de la mateixa conselleria podrien
i realitzarien, sense dubtes, amb major celeritat i eficàcia; i
també perquè posa en marxa altres inadequades, innecessàries,
contraproduents, com és el cas d'abocar milers de milions de
pessetes en mans de gestors catastròfics, esfondradors. La Cap,
la Cooperativa Agrícola Poblense, fou una d'aquestes empreses
mortes, amb unes naus, les de Sa Vileta, que el Govern va
comprar una mica abans de les eleccions del 91 i a la comissió
liquidadora, i ara volen vendre, volen vendre el mateix que
s'expressava en el pressupost del 94. No sé com ho faran. Inútil,
dèiem, però també perversa; per què? Perquè va néixer amb uns
objectius reals ben diferents als que hem vist que s'han aplicat.
Els objectius de Semilla és assegurar els sous d'alguns cunyats,
nebots o, simplement, amics i fer de repartidora escapant al rigor
dels interventors. Per fora vila és freqüent sentir a dir que per
ajudar als agricultors el primer que han de fer és començar per
tancar Semilla. I això veurem i esperem quin serà el conseller
que es posarà la medalla. Moltes gràcies, gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Catalina Mercè Amer. Passam a
fixar posició per part del Grup Parlamentari Popular i té la
paraula el Sr. Alexandre Pax.

EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente, señoras y señores diputados. En
cuanto a las enmiendas presentadas por los diferentes
grupos, cabe reseñar la presentada por Izquierda Unida es
rechazada debido a que la partida que ya se destina, de 34
millones, es suficiente. La agricultura ecológica,
efectivamente, es un tema muy importante, pero la
importancia no se mide por la cantidad de dinero que se
destina sino por la utilidad de ese dinero. Hoy en día la
agricultura ecológica es una oferta complementaria a
nuestra agricultura tradicional y es, además, un tipo de
agricultura rentable en cuanto que hay cada día más
demandas para estos productos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Partido
Nacionalista-PSM, aunque al Sr. Orfila le haya durado poco
la corbata, aceptaremos una enmienda y una transacción. La
enmienda, por lo que se refiere a las enmiendas referidas al
programa de mejora de infraestructuras agrarias hemos de
decir que aceptamos una, la 6256, referida a infraestructuras
que mejoran el incremento en las zonas de regadía con
aguas depuradas. Las demás se rechazan primordialmente
porque ya están incluidas en las previsiones de los
presupuestos, concretamente la mejora de las viviendas
rurales vendrá amparada por el decreto de mejora de
estructuras agrarias que el Govern aprobará próximamente.
Y la mejora de la electrificación rural también está prevista
en el mismo decreto y recordarán que es una de las
prioridades del Gobierno, según se dijo ya en diversas
comparecencias de la Conselleria de Agricultura, Comercio
e Industria.

Por lo que se refiere al programa mejora del hábitat y
potenciación de actividades productivas, enmiendas 6244,
45 y 6317, se rechazan las dos primeras porque ya están
previstas en los presupuestos, y la tercera porque la
asignación de Ficobalsa a la Conselleria de Presidencia es
la correcta.

Por lo que se refiere a las enmiendas 6243 y 6257, la
dotación puesta en los presupuestos es suficiente para
potenciar el Consell agrari, es suficiente. Para potenciar el
Consell agrari no se necesita más dinero, se necesita
voluntad de Gobierno, y voluntad el Gobierno tiene que
sobra.
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La enmienda 6232 pretende una acción que no corresponde
a la Conselleria de Agricultura, Comercio e Industria. La
enmienda 6233 también se refiere a actuaciones ya previstas en
los presupuestos, al igual que las enmiendas 6238, 39, 6252 y
6253, que se refieren a campañas de promoción específicas, que
el proyecto de presupuestos las mantiene englobadas en una
partida global de promoción de productos de Baleares.

En la enmienda 6240, que ha dicho antes que hace referencia
a una campaña sanitaria de lucha contra las enfermedades de
hipodermosis y la piloplasmosis en ganado vacuno, aunque
genéricamente está englobada, proponemos una transacción con
una enmienda que rebaje a 7 millones de pesetas y se especifique
individualmente el destino de la partida. Si se acepta la
transacción, votaríamos a favor.

La enmienda 6259 pretende una acción ya prevista en los
presupuestos, por lo cual la rechazamos. Por lo que se refiere a
las enmiendas 6247, 48, 49, 58 y 50 hay que tener en cuenta que
el apoyo al asociacionismo y sindicalismo agrario está previsto
en los presupuestos y que las ayudas a la formación se llevan a
cabo por la Conselleria de Trabajo y Formación, con una
dotación presupuestaria superior a la prevista en las enmiendas.

La 6251 la rechazamos porque las relaciones intersectoriales
no se promueven con dinero, como muy bien ha dicho el
conseller, se promueven con diálogo, con esfuerzo y voluntad de
entendimiento y estas cualidades son difíciles de encontrar.
Asimismo, el fomento de las relaciones intersectoriales es una de
las prioridades de este Gobierno.

Las enmiendas 6234, 35 y 36 se refieren a la pesca. La
creación de reservas marinas a partir de zonas ya protegidas (...)
etc., o de otras que se puedan crear, requieren de una serie de
estudios complejos que hacen prever que las inversiones serán
muy pequeñas durante el 97, por lo que lo previsto
presupuestariamente cubre perfectamente las necesidades.

Por lo que se refiere a la 6233, las ayudas que se solicitan
vienen perfectamente cubiertas por las previsiones
presupuestarias. Y finalmente, en cuanto a las enmiendas 6366
y 6367 las rechazamos de plano por cuanto tanto Ibabsa como
Semilla vienen funcionando perfectamente y en absoluto se
justifica la necesidad de su disolución. La primera de las
empresas lleva adelante campañas de saneamiento ganadero,
mejora genética, investigación, asesoramiento a ganaderos, a
plena satisfacción del sector. Y la segunda, Semilla, lleva
adelante acciones de fomento de cultivos alternativos a los
tradicionales, experimentación agraria, participación de empresas
estratégicas del sector agrario balear, etc., que cuentan con el
apoyo del sector agrario.

Haciendo referencia a las enmiendas del Grupo
Socialista, se rechazan todas por los diferentes motivos. La
mayoría de las enmiendas de este grupo son idénticas a las
del Grupo Nacionalista-PSM, por lo que los argumentos de
rechazo en las enmiendas coincidentes se dan por
reproducidas, tal es el caso de las siguientes enmiendas: la
6509, la 10, la 6496, 98, la 6503, 07, la 6499, 6505 y 6506.

Por lo que se refiere a la enmienda 6497 la rechazamos,
puesto que ya ha sido aceptada la enmienda 6256 de igual
contenido.

Las enmiendas 6494 i 6495 se rechazan puesto que ya
están previstas en los presupuestos e incluso con una
dotación muy parecida.

Las enmiendas 6624 i 26 se rechazan puesto que para el
Govern la política de mejora de caminos rurales es igual
para todos los municipios de Baleares y cabe discriminar a
unos ayuntamientos sobre otros.

La 6504 se rechaza, puesto que ya se prevé en los
presupuestos la ayuda a las granjas para su homologación y
se regulan dichas ayudas mediante el decreto de mejoras de
estructuras agrarias que próximamente se aprobará.

La enmienda 6508 se rechaza puesto que lo que se
propone no es más que promoción (...) y ya viene previsto
presupuestariamente.

Las enmiendas 6500 y 6502 promueven las ayudas a
sucesiones agrarias, sin embargo esta medida ya está
prevista en los presupuestos y además representa un
incremento muy importante respecto de presupuestos
anteriores.

Finalmente, la enmienda 6501 es rechazada puesto que
la situación del Consell regulador de la agricultura
ecológica ya está prevista en los presupuestos y con una
dotación suficiente.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. I passam al darrer debat,
debat número 27, de globalitat i totalitat, agrupació dels
programes d'indústria 7221, 7241, 7242 i de comerç 7611 i
l'empresa Foment Industrial SA. El Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida té presentada una esmena, 6697. Per
defensar-la, té la paraula la Sra. Thomàs.
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LA SRA. THOMÀS I ANDREU:

Sí, Sr. President, moltes gràcies. Aquesta esmena va en el
sentit de 50 milions d'augment de la partida destinada al foment
de les petites i mitjanes empreses dins la línia de suport a aquest
sector, donat que és el percentatge més alt d'empresariat que
tenim en aquestes illes i que pensam que amb aquest ajut, amb
aquest suport podrien realitzar treballs i possibilitat de l'augment
de l'ocupació i a la vegada aniria emmarcat dins el pla
d'equipaments comercials que esmentàvem al debat anterior.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Nacionalista-PSM hi ha les esmenes 6229, 6228, 6227, 6231,
6225, 6230, 6222, 6225, 6223, 6224. Té la paraula el Sr. Orfila.

EL SR. ORFILA I PONS:

Molt breument, Sr. President, telegràficament, serà anunciar-
les, simplement, perquè d'alguna forma en el debat de la totalitat
ja n'hem parlat. Proposam dedicar 20 milions a la creació d'un
servei d'auditories energètiques que permeti detectar excessos al
consum d'energies per part d'empreses, per part de particulars,
per part també d'institucions públiques, tal com han fet altres
comunitats autònomes que han contribuït a reduir el consum
d'energia en un 20% en el cas de les empreses i en un 19% en el
cas de les cases, dels habitatges particulars. Proposam crear una
línia d'ajuts als ajuntaments per instal•lar precisament sistemes
d'enllumenat públic que redueixin el consum d'energia. Dur a
terme una campanya de conscienciació ciutadana per reduir
aquest consum d'energia, i aquest és un bloc de propostes que
van perfectament lligades, així com dur a terme tota una sèrie
d'experimentacions en energies alternatives que pensam que és
una qüestió quasi verge a la nostra comunitat autònoma.
Igualment, pensam que s'hauria de reforçar el pla d'electrificació
rural, assegurant, açò sí, que sols beneficia explotacions agràries.

La nostra reivindicació any rera any que, d'acord amb els
consells insulars, es creï una finestreta única industrial a cada illa
per tal de facilitar la creació d'empreses industrials, ja s'ha
transformat en una tradició en aquest debat pressupostari, i el cas
que ha fet el Govern de la Comunitat Autònoma i el grup que li
dóna suport, ha estat també el tradicional i esperam que avui
tampoc no hi hagi massa modificacions.

Igualment succeeix pel que fa a la proposta que reiteram any
rera any de dedicar una partida important, 40 milions de pessetes,
a fomentar la creació de petites indústries destinades al reciclatge
així com diferents esmenes a incrementar les partides que es
destinen al foment de l'artesania. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Orfila. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la seva portaveu, Sra. Carme Garcia.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, Sra. Diputada. Les esmenes són les 6464, 6466,
6467 i 6663. Té vostè la paraula.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades. El debat relatiu a la política de comerç i indústria
i foment industrial, en aquest cas, que és l'agrupació
d'esmenes que s'ha presentat, és, com ja hem dit a l'esmena
a la totalitat, un debat d'un pressupost sense determinat. Han
acabat els dos grans plans que regulaven la indústria i el
comerç i no se n'han aprovat d'altres. La normativa que fins
ara existia, catorze decrets, se'ns ha comentat abans, no
estan vigents, han acabat amb aquest exercici i, per tant, se
n'haurà d'aprovar de nova però no se'n fa menció als
pressuposts que tenim davant. A més, els dos plans han
acabat i no s'han valorat, no sabem si els objectius que es
plantejaven s'han aconseguit oi no, sota el nostre punt de
vista no ho han fet. Abans també s'ha mencionat un
comentari que corria per dins del Consell Econòmic i Social
per part, no del sindicat, sinó precisament per part dels
beneficiaris d'aquests plans que és la petita i mitjana
empresa i els empresaris que formen la CAEB.

EL SR. PRESIDENT:

Els deman silenci, per favor.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Pel que feia als decrets que hi havia per al Pla de
reindustrialització, efectivament hi havia catorze decrets,
una llarga llista de decrets, però, l'execució que es feia i en
preguntes escrites sempre se'ns ha contestat que es donava
sempre a les mateixes empreses, no vull dir amb això que hi
hagués duplicitat de subvencions, el que vull dir és que les
empreses demanaven una ajuda per un fet determinat i quan
nosaltres demanàvem quina era l'aplicació de cadascun dels
decrets, sempre es contestava, "aquesta empresa, aquesta
empresa, aquesta empresa, aquesta empresa", és a dir una
única subvenció que segons el conseller servia per acollir-se
a qualsevol de les mesures que estaven previstes. Per tant,
la no existència de normativa és la principal deficiència
d'aquest pressupost i, per tant, és molt difícil d'esmenar amb
esmenes parcials. 

El que hem fet, per tant, és presentar-ne algunes relatives
a, en primer lloc, una esmena a la totalitat a Foment
Industrial, SA ...

(Remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Demanaria, per favor, que només els queden deu minuts o un
quart i que sigui de respecte i un poquet de calma cap a les
persones que encara han d'intervenir.

LA SRA. GARCIA I QUEROL:

Volia dir, abans de Foment Industrial, efectivament no només
basta de totes maneres treure decrets amb què acollir-se a
determinades ajudes, no deim ni que el pressupost no sigui
suficient, que ho podria ser ben administrat tal vegada, ni que no
es pugui fer bé, el que deim és que no està previst que es faci, i
que no existeixen decrets, però fins i tot així, que sigui prevista
la publicació dels decrets, abans dels decrets hi ha d'haver la
planificació d'allà on volem anar amb aquests decrets. És a dir,
els decrets ens regularan qui, com, quan, per demanar les ajudes,
però ha d'estar planificat i ha d'estar escrit, i abans ha de passar
pel Parlament i això no hi ha passat.

Però, comencem, com deia, ja, amb Foment Industrial. És
evident que després de totes les iniciatives presentades pel nostre
grup en aquest parlament, la proposta no pot ser altra que
esmenar la totalitat de l'empresa pública; la proposta del Govern
en aquest sentit té (...) de canviar-li la cara, li fan una operació
d'estètica, l'arrangen, la maquillen, però, en aquest cas, com
gairebé en tot, no és una qüestió d'aparença, sinó de fons. Quina
és la política industrial que fa el Govern? Cal recordar que
Foment Industrial és una empresa amb capital totalment públic,
cent per cent de la Comunitat Autònoma, una empresa que a més
de malbaratar doblers públics amb iniciatives sense compensació
social o econòmica, ha estar advertida d'il•legalitat per totes
bandes. Cal recordar que els informes auditors diuen clarament
que la seva situació comptable no reflecteix la imatge fidel de
l'empresa. Vostès ho han intentat, donant explicacions d'aquest
fet, però la realitat és tossuda i hi ha cares que per molt
maquillatge que se'ls posin, no tenen remei. És una empresa de
la qual el Tribunal de Comptes diu repetidament als seus
informes anuals que està en situació de dissolució, és més, si fos
privada, ja estaria dissolta, però vostès, fort defensors del
liberalisme econòmic no l'han aplicat ni li han fet cas. Ha estat
una empresa que ha servit i serveix per aplicar els principis
menys solidaris possibles, privatitzen els beneficis i assumeixen
públicament les pèrdues, els beneficis són per a un pocs, les
pèrdues per a tots. No els semblen aquests suficients motius com
per dissoldre l'empresa i afrontar la política industrial de bell
nou, amb objectius globals, territorialitzant les necessitats i
prioritzant els sectors? 

Per altra banda, hem presentat una esmena relativa al Pla
Mirall. Se'ns acaba de fer una referència molt curiosa, nosaltres
proposam que 100 milions de pessetes, que era el que se'ns havia
dit en comissió, era la part d'una partida corresponent al Pla
Mirall, es transfereixi als consells insulars, no em vull allargar en
aquest sentit perquè altres portaveus abans que jo hem defensat
el que el Partit Socialista creu, que aquest pla hauria d'estar
gestionat pels consells insulars. Ara diu el conseller que aquests
100 milions, més 80, formen part del Pla d'equipaments
comercials, això és com el miracle del pa i dels peixos, els
doblers es multipliquen, serveixen tant per fer el Pla Mirall com
el Pla d'equipaments comercials, jo diria més bé que és més aviat
una marca publicitària només, per a la bona imatge, una pàgina
sencera a tots els diaris. Crec que el missatge subliminal que es
vol donar és la bona imatge del Govern i creguin-me que amb
pàgines i pàgines dels diaris no l'aconseguiran.

Per altra banda i en positiu, amb esperit de col•laboració
i amb ganes que fossin acceptades i incorporades, presentam
una esmena parcial per a la creació d'una finestra única a
cada illa, en col•laboració amb els consells insulars, aquesta
esmena, que ja també és històrica, com ha dit un portaveu
del PSM, i de la qual participen molts d'altres grups, és
bàsica des de tots els punts de vista, fins i tot els estudis
contractats per vostès apuntes sempre en la necessitat en
aquest sentit, tant l'Estudi sobre la implantació de la finestra
única contractat per vostès com el Diagnosi sobre el comerç
de Balears, descriuen que la situació de la indústria i del
comerç a les nostres illes està formada principalment per
empreses de tamany petit o mitjà i que les iniciatives
empresarials comencen principalment en un àmbit
econòmic petit, per tant requereixen que des de
l'administració es tengui especial cura i dedicació en aquest
sentit.

Pel que fa a l'artesania, mirin, crec que 10 milions de
pessetes no és una quantitat desorbitant com per no acceptar
aquesta esmena, amb la qual plantejam que es dediquin a la
promoció d'activitats artesanals, dels mercats, de la
divulgació de l'artesania de les Illes, no ens podem limitar
a fer llistat d'artesans com si fossin espècies en perill
d'extinció, la realització de derivats agrícoles artesans
serveis també per millorar les rendes del sector primari i les
activitats artesanals del moble, del vidre, etc., sota el nostre
punt de vista no es poden perdre, s'han d'impulsar i els hem
de donar suport, encara que hi afegissin 10 milions de
pessetes, el pressupost seria inferior al del 1996. La
conselleria que tractam tots els anys dedica una part molt
important a realitzar estudis de tot tipus, des de la situació
de la indústria del moble a Mallorca fins a estudis molt
costosos d'implantació de la finestra única, el que els
proposam és que no els guardin en un calaix, plantegin
objectius i activitats en base a aquest estudi i, per tant, donin
rendibilitat a la despesa que ja han efectuat i, el que és més
important, donin sortida al sector.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per fixar la posició, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el seu
portaveu, Sr. Alejandro Pax.
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EL SR. PAX I DOLZ DEL CASTELLAR:

Gracias, Sr. Presidente. Señoras y señores diputados. En
cuanto a las enmiendas presentadas en este último debate de los
presupuestos de la Comunidad para el próximo año cabe reseñar
lo siguiente. En cuanto a Izquierda Unida, la enmienda 6697 se
rechaza puesto que directamente, a las pimes se les destina 161
millones de pesetas, y es dotación suficiente, máxime si se tiene
en cuenta que esta partida no priva a las pequeñas y medianas
empresas recibir ayudas de otras líneas de modernización de
comercio u otras previstas en los presupuestos. Hemos de
considerar que la inmensa mayoría de las empresas de nuestra
comunidad son pequeñas y medianas empresas, y, por tanto, son
las destinatarias de las inversiones del Gobierno.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Nacionalista-PSM, se rechazarán todas. La enmienda 6229 se
rechaza porque el servicio ya se crea en los presupuestos de la
agencia de la energía que entre sus funciones tendrá la
realización de las auditorías energéticas. Las enmiendas 6228,
27, 31, 26 i 30 se rechazan porque ya se contempla en los
presupuestos de la conselleria, y algunas de ellas incluso vienen
atribuidas a la Conselleria de Medio Ambiente. La enmiendas
6225 se rechaza puesto que la ayuda que se solicita se contempla
en las partidas genéricas de ayuda a la industria. Finalmente, las
enmiendas 6223 i 6224 se rechazan también porque la promoción
y el fomento de la artesanía ya se dotan suficientemente en los
presupuestos.

En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
Socialista, en muchos casos son iguales a las presentadas por el
Grupo Nacionalista-PSM, por lo que son aplicables los mismos
argumentos y criterios de rechazo, y me refiero a las enmiendas
6464 y 6466. La enmienda 6467, que pretende la transferencia a
los consells insulares de la partida de comercio destinada al Pla
Mirall es absolutamente improcedente, puesto que las
competencias de comercio corresponden al Gobierno balear.
Finalmente, la 6663 no tiene justificación, puesto que como ya
ha anunciado el Gobierno en diversas ocasiones, Fomento
Industrial se disolverá, pero entretanto y hasta la liquidación de
la empresa se deben prever los gastos necesarios para su
mantenimiento, no debemos olvidar que Foment tiene
participaciones en varias empresas y antes de la liquidación de
Foment hay que vender las participaciones, y como prueba de
que la voluntad del Gobierno es la de liquidar Foment Industrial,
puedo anunciarles que ya se ha autorizado por el Govern la venta
de las participaciones en una de las empresas participadas, por
ello no puede aceptarse la propuesta.

Muchas gracias, Sr. Presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat.

Acabat el debat, passam a votar les esmenes pendents així
com les seccions, per després fer la votació final.

Passam a votar les esmenes corresponents al debat
número 23, totalitat, secció 19, Conselleria de Treball i
Formació. Esmena 6623.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31, 2 abstencions. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Al debat número 24, de globalitat. Agrupació dels
programes Relacions laborals 3152 i de Foment de
l'ocupació 3221. Votarem primer les esmenes del Grup
Parlamentari Nacionalista-PSM 6380, 6381, 6382, 6383,
6384, 6385, 6387, 6389, 6390, 6391, 6393, 6394, 6395,
6396, 6397 i 6398.

Vots a favor?

(Rialles)

Aquesta presidència, si qualque cosa ha fet, a part de
dirigir el debat ha estat seguir-lo quasi en la seva totalitat i
hi ha la intervenció en la qual el portaveu del Grup
Parlamentari demani que aquestes esmenes siguin votades
per poder expressar el vot favorable a aquestes que jo
relacion, amb independència de les altres.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sr. Presidente, pido discuplas, ha sido una distracción
mía. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Les podem donar per aprovades per unanimitat?

S'aproven per unanimitat. Moltes gràcies, per no haver
de tornar a repetir els números.

Votarem ara l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
d'Esquerra Unida, 6698. Esmenes del Grup Nacionalista que
resten, 6342, 6375, 6376, 6377, 6378, 6379, 6386, 6388,
6392; i del Grup Parlamentari Socialista, 6513, 6653 i 6465.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 28; en contra, 31. Queden rebutjades
aquestes esmenes.
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Debat número 25, de totalitat, secció 20, Conselleria
d'Agricultura, Comerç i Indústria. El Grup Parlamentari
Nacionalista té l'esmena 6261, el Grup Parlamentari Socialista,
la 6658.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Vots a favor, 26; en contra, 31; abstencions, 2. Queden
rebutjades aquestes esmenes.

Debat número 26, de globalitat i totalitat, agrupació dels
programes de Reforma i desenvolupament agrari, 6311, 6312 i
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 7111, 7121 i 7122, i de les
empreses Ibabsa i Semilla, hi ha presentades esmenes pels Grups
Parlamentaris Esquerra Unida, Nacionalista-PSM i Socialista.
Votarem primer l'esmena del Grup Parlamentari PSM, que és la
6256.

Vots a favor, es volen posar drets? Moltes gràcies.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovada per unanimitat.

Després, deman al portaveu del Grup Parlamentari
Nacionalista si accepta la transacció que se li ha formulat en
relació amb la seva esmena 6240, que és una afectació de 7
milions de pessetes, campanya de lluita, tal com vostè l'havia...

EL SR. ORFILA I PONS:

Gràcies, Sr. President. Lluita contra l'hipodermosi i
piloplosmosi, sí que l'acceptam, sí.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, decau l'esmena presentada. Hi ha qualque
inconvenient per part dels altres portaveus? Passam a votar idò
la transacció.

Vots a favor, es volen posar drets per favor? Poden seure
moltes gràcies.

Vots en contra? No n'hi ha. Abstencions, tampoc. Queda
aprovada per unanimitat.

I passam a votar les esmenes del Grup Parlamentari Esquerra
Unida 6696. Per part del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM,
les esmenes 6246, 6260, 6244, 6245, 6317, 6243, 6257, 6232,
6242, 6273, 6237, 6238, 6239, 6241, 6258, 6259, 6247, 6248,
6254, 6249, 6250, 6251, 6252, 6253, 6255, 6234, 6236, 6235,
6233, 6366, de totalitat, i 6367, també de totalitat. Per part del
Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 6494, 6495, 6496,
6497, 6624, 6626, 6504, 6498, 6503, 6507, 6508, 6500, 6499,
6502, 6501, 6505, 6506, 6510, de totalitat, i 6509, també de
totalitat.

Vots a favor, es volen posar drets per favor? Poden
seure, gràcies.

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

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

I passam a la darrera votació del debat d'esmenes. Debat
número 27, de globalitat i totalitat, agrupació dels
programes d'indústria 7221, 7241, 7244; i de comerç, 7611;
i l'empresa Foment Industrial SA. Per part del Grup
Parlamentari Esquerra Unida hi ha l'esmena 6697. Per part
del Grup Parlamentari Nacionalista-PSM, les esmenes 6229,
6228, 6227, 6231, 6226, 6230, 6222, 6225, 6223 i 6224. I
per part del Grup Parlamentari Socialista, les esmenes 6464,
6466, 6467 i 6663, de totalitat. No s'ha anunciat cap votació
separada, no és així, Sr. Portaveu del Grup Popular? Per
tant, si no hi ha inconvenient, també les votam
conjuntament.

Vots a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets?
Poden seure, moltes gràcies

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

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

Finalment, es procedeix a la votació de totes i cada una
de les seccions del projecte de llei de pressuposts, així com
també de les empreses públiques, amb les modificacions
que n'han resultat de l'aprovació de les esmenes que seran
incorporades i que han estat aprovades al llarg d'aquesta
tramitació.

Deman als diferents portaveus, per indicació aquí de la
Mesa, si volen fer votació secció per secció, si volen que les
nomeni i votam conjuntament?

Anam a votar, primer, la secció 02, Parlament de les
Illes Balears.

Senyores i senyors diputats que votin a favor d'aquesta
secció, es volen posar drets, per favor?

Aquesta Presidència vol tenir clar qui vota. Senyores i
senyors diputats que votin a favor de la secció 02,
Parlament, es volen posar drets, per favor? Poden seure
moltes gràcies.

S'aprova per unanimitat.
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La resta, ho podem fer conjuntament?

Secció 03, Sindicatura de Comptes; secció 04, Consell
Consultiu de les Illes Balears; secció 11, Presidència del Govern
balear; secció 12, Conselleria de Turisme; secció 13, Conselleria
d'Educació, Cultura i Esports; secció 14, Conselleria d'Economia
i Hisenda; secció 15, Conselleria de Medi Ambient, Ordenació
del Territori i Litoral; secció 16, Conselleria de la Funció Pública
i Interior; secció 17, Conselleria de Foment; secció 18,
Conselleria de Sanitat i Consum; secció 19, Conselleria de
Treball i Formació; secció 20, Conselleria d'Agricultura, Comerç
i Indústria; secció 31, Serveis Comuns: despeses diverses; secció
32, Ens territorials; secció 34, Deute públic; secció 36, Serveis
Comuns: despeses de personal; secció 71, Entitat autònoma
Institut d'Estudis Baleàrics; secció 74, Entitat autònoma Servei
Balear de la Salut; secció 75, Institut Balear d'Afers Socials.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de totes i cada
una de les seccions, es volen posar drets, per favor? Poden seure,
moltes gràcies. 

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

Abstencions? Poden seure, moltes gràcies.

Vots a favor, 31; en contra, 26; 2 abstencions. Queden
aprovades totes i cada una de les seccions anteriorment
enunciades.

Passarem a continuació, a la votació dels pressuposts de les
empreses públiques. Volen que les facem conjuntament o volen
qualque empresa separada? Votació conjunta de totes les
empreses públiques.

Fires i Congressos de Balears, Ficobalsa; Institut Balear de
Promoció de Turisme, Ibatur; Centre Balears d'Europa; Institut
Balear de l'Aigua, Ibagua; Institut Balear de Sanejament, Ibasan;
Serveis Forestals de Balears SA, Sefobasa; Institut Balear de la
Vivienda, Ibavi; Serveis Ferroviaris de Mallorca, SFM; Foment
Industrial SA; Institut Balear de Disseny; Institut de Biologia
Animal SA, Ibabsa; Servei de Millora Agrària, Semilla; Gestió
Sanitària de Mallorca, Gesma.

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

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

Vots a favor, 31; en contra, 28; cap abstenció. Queden
aprovades totes i cada una d'aquestes empreses anteriorment
enunciades.

Finalment, en aplicació de l'article 24.6 de l'Estatut
d'Autonomia, article 134.4 del Reglament d'aquesta cambra,
procedeix la votació, computant de forma separada els
parlamentaris elegits per illes. Així, idò, passam a votar els
pressuposts generals de les Illes Balears, any 1997, per un
total en els estats d'ingressos i despeses de 72.894.275.310
pessetes; i així mateix, sotmetem a votació els pressuposts
per a l'exercici 1997 de les empreses públiques de la
Comunitat Autònoma els estats de despeses i d'ingressos de
les quals s'eleven globalment a 15.399.413.000 pessetes.

Senyores i senyors diputats de l'illa de Mallorca que
voten a favor, es volen posar drets per favor? Poden seure,
moltes gràcies.

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions?

Vots a favor, 16; en contra, 15; 2 abstencions.

Eivissa i Formentera, vots a favor, es volen posar drets?

Vots en contra, es volen posar drets?

Abstencions? 

8 vots a favor; 5 en contra; cap abstenció.

Illa de Menorca, vots a favor? Poden seure.

Vots en contra? Poden seure.

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

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.

Deman a les senyores i senyors diputats, i dir que acabat
el debat pressupostari, amb el qual donam per finalitzat
aquest període de sessions, els vull fer partícips, com a
president i en nom de tots els membres de la Mesa, dels
millors desitjos de pau i felicitat en aquestes festes de Nadal
i feliç any 1997. Però, i deman respecte en aquest moment,
sobretot en aquest moment, però els vull demanar un record
molt especial per les persones que des de fa mesos o
setmanes es troben privades del primer dret de tota persona,
la seva llibertat; els casos Ortega Lara i Cosme Delclaux ens
incentiven a lluitar a favor dels drets humans i a
comprometre-nos en contra de la violència i l'extorsió. Per
açò estam en condicions des d'aquest Parlament d'exigir la
llibertat immediata dels segrestats i la finalització de la
violència com a mitjà per aconseguir les finalitats
polítiques.
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Senyores i senyors diputats, com a demòcrates que feim del
diàleg i del respecte als drets humans i de la recerca de la pau
mundial les nostres principals senyes d'identitat, estam en
condicions de demanar que torni la convivència pacífica a tots
aquells punts conflictius del món que ara es troben en situació de
confrontació bèl•lica; per al centre d'Africa, les zones Xetxènia,
Perú i qualsevol indret sotmès a la violència desitjam, des del
més profund de les nostres conviccions, que torni la pau, el
diàleg i la comprensió.

Amb aquest esperit solidari, el desig de molts anys a tots i
s'aixeca la sessió. Moltes gràcies.

(Aplaudiments).
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