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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d'avui horabaixa. El següent debat és a la secció 22,
Conselleria d'Innovació Tecnològica. Hi ha una esmena a la
totalitat, 5221, del Grup Parlamentari Popular, i esmenes que es
defensaran globalment amb les presentades, 5220, 5218, 5219
del Grup Parlamentari Popular al programa 542A d'Innovació
Tecnològica. El Sr. Cristóbal Huguet té la paraula en nom del
Grup Popular per defensar l'esmena a la totalitat i la resta
d'esmenes.

Vull anunciar públicament que els càlculs de la Mesa i
d'aquesta presidència, són que devers les 18,30, de 18,15 a 18.30
començarien les votacions.

Sr. Huguet, té la paraula.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sra. Consellera. He de començar assenyalant que
aquesta esmena i la crítica on se sustenta, no va directament a
la consellera, va més bé a l'organització, a la responsabilitat de
la Presidència del Govern, a l'hora d'estructurar el propi govern.
Pensam, al nostre grup, el Grup Popular, que aquests 2.500 i
busques  de milions, dels quals poca cosa més de 590
corresponen a la planificació o a la direcció i serveis generals
d'Energia, no necessitarien d'una estructura administrativa tan
cara, complexa i desenvolupada com és una conselleria, per tant
la crítica principal del nostre grup a aquesta secció va en el
sentit que o bé s'havia d'estructurar energia, tal com tenia el
Partit Popular, amb una organització territorial i per tant des de
la perspectiva de planificació territorial estar juntament amb
ordenació del territori, o bé, si no es volia així, l'altre enfocament
que hi cabia, era l'industrial i, per tant, hauria d'estar juntament
amb la Direcció General d'Indústria. Açò són les dues
possibilitats que nosaltres hi veim. Creim que l'estructura de la
planificació territorial que és l'única que ens queda respecte de
l'energia, a part que també hagin arrossegat i que ara incorporin
una certa subvenció a incorporació d'estalvi energètic
mitjançant ajudes per a les energies renovables, el que fa
encara, de qualque manera, despistar, distreure i carregar el que
són els costos de gestió i, per tant, anar en contra d'aquell
principi que ahir va ser aquí contradit, que està recollit a l'article
103 de la Constitució, que l'actuació de l'administració pública
sempre ha de servir amb objectivitat als interessos generals i
sota els principis d'eficàcia, jerarquia, descentralització, etc. Per
tant, jo voldria ja aquí rebatre un possible argument, que el
Govern o el president del Govern té les facultats d'organitzar el
govern com li doni la gana, i aquest com li doni la gana mai no
pot defugir d'aquests principis recollits a l'article 3 de la
Constitució. Crec que va ser el Sr. Crespí, qui ahir posava en
dubte si eren principis o eren altra cosa, al Sr. Jaén, al debat de
la secció d'Educació, era el Sr. Pons, perdó, i jo voldria deixar
constància que l'article 103 és ben clar i que, per tant, el
president d'un govern, és cert que a través de l'Estatut, té la
facultat de nomenar i d'organitzar el seu govern, nomenar i
també "desnomenar" o cessar, vull aprofitar, ara, aquest
moment, per assenyalar que, Sra. Consellera, nosaltres, el Partit

Popular, no entrarem per a res en aquestes circumstàncies, i
deixar ben clar que vostè, com a consellera i com a política en
exercici, per a nosaltres, per al Partit Popular, no té altra crítica
que aquella que li faré respecte de continguts polítics i, per
tant, no volem aprofitar les circumstàncies de fa poc temps
passat, en relació amb el posicionament del president respecte
de vostè i un altre conseller, perquè és un assumpte que
òbviament no incumbeix el Partit Popular, que és a l'oposició
per criticar acció de govern i no aquestes altres coses que són
coses  que freguen, tal vegada, situacions personals o altre
tipus de situacions, que no l'estrictament política d'acció de
govern. Per a nosaltres, insistesc, vostè ens mereix tot el
respecte i tots els valors que reuneix en la seva persona i, per
tant, que quedi açò al marge de la crítica que puguem fer des
d'aquesta tribuna i que doni suport o justificació a aquesta
esmena a la totalitat.

Bé, idò jo crec que suficientment explicat que Energia no té
entitat suficient per estar en una conselleria explícita, sinó que
més bé açò crea descoordinació, i que només trobam
justificació en aquest repartiment entre partits que hi ha, perquè
açò no pot estar amb  Els Verds, i açò no convé que ho tengui
el PSM, o açò ha de ser no sé on, només en açò hi ha
justificació per no tenir, jo crec, Energia o bé amb Indústria, o
bé amb Ordenació del Territori, o tal vegada fins i tot amb Medi
Ambient, però de cap de les maneres, amb aquesta soledat.

Bé, la resta, el que és ordenació, regulació i
desenvolupament de telecomunicacions o infraestructures de
tecnologia, o desenvolupament tecnològic, és a dir el que és
recerca, desenvolupament i innovació, per a nosaltres no tenen,
tant si ens miram el contingut, que és importantíssim, no el
discutim, i els recursos que s'hi dediquin mai no seran
suficients, és a dir, en aquella part de la memòria, on vostè
assenyala que el futur passa per la recerca, pel
desenvolupament i per la innovació, i que el desenvolupament,
creim nosaltres, només té dos camins, el de la mateixa ciència i
investigació acadèmica pura, o bé el desenvolupament
necessari per a les empreses, i que també sense innovació i
sense la recerca acabaria per llevar-nos d'aquesta situació de
privilegi que tenim des del punt de vista econòmic i de molts
altres tipus a les Illes Balears, per tant ens conduiria a una
situació no desitjada ni desitjable, per tant la necessitat la
reconeixem, pensam, emperò, que no justifica la necessitat de
tota l'estructura, Secretaria General Tècnica i tota la
infraestructura física que açò comporta, perquè hi hagi una
conselleria.

Qualcú, en qualque altre debat, ha parlat, bé, que el Sr.
Aznar també va muntar el Govern, quan va guanyar les
eleccions, ..., crec que no és comparable, crec que si ens miram
el percentatge del pressupost de la comunitat autònoma per a
aquesta conselleria, que deu ser de l'ordre de l'1%, més o
menys, 2.500 respecte de 250.000, no sé ara les xifres ben
exactes, però deu ser més o menys açò, no és comparable. Em
diran que hi ha una gran part que tal vegada és innovació de
defensa a l'Estat, d'acord, no és la discussió, el que és clar és
que el percentatge de pressupost destinat a innovació i a
recerca a l'Estat és un percentatge crec que és del 12 o més per
cent i que, per tant, són percentatges que tal vegada sí que
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justifiquen una estructura administrativa. En tot cas, aquest és
el nostre argument, aquesta és la nostra posició. 

Aquesta crítica que quedi ben clar que és a la presidència
del Govern, que crec que no té justificació política per tenir una
conselleria en aquest sentit, quan es transfereixen, quan el pes
econòmic de la gestió, quan l'obligació respecte de l'eficàcia ens
du cap a un altre camí a tots els polítics, aquest govern, aquest
president, ha organitzar en tres conselleries més l'administració
que creim que només estan justificades en repartiment entre
partits i de cap manera en un intent de tenir una administració
àgil, coordinada, eficaç, descentralitzada, etc.

Segon argument, Sra. Consellera. Vostè, no fa molts de
mesos, el seu govern va aprovar, aprofitant aquella disposició
famosa, addicional, de la Llei de Directrius, que creava la
disposició addicional tercera de la Llei d'ordenació territorial del
87, a la qual li queden pocs deies de vida, fins a la publicació de
la nova llei que es va aprovar en aquest parlament fa pocs dies,
una disposició addicional que permetia normes territorials
cautelars, vostè fa poc mesos va proposar, i el Govern va
aprovar, una norma territorial cautelar. Aquesta norma feia
referència a telecomunicacions, eren mesures de
telecomunicacions. Jo li vull recordar, Sra. Consellera, la
disposició addicional tercera que es deriva de l'addicional
divuitena de la LOT: "prèviament a la formulació d'instruments
d'ordenació territorial, podran dictar-se, etc...", "prèviament a la
formulació d'instruments d'ordenació territorial". Nosaltres, Sra.
Consellera, no hem trobat als pressupost per al 2001 cap recurs,
cap via de finançament del Pla director sectorial de
telecomunicacions, si a qualque territori és imprescindible
disposar d'una adequada planificació de telecomunicacions, és
a un territori aïllat físicament, enmig de la mar, dividit en quatre
illes habitades. Nosaltres pensam que té un manament legal, les
Directrius, que té una passa prèvia donada, no sé si massa mig
en fals, les normes territorials cautelars, i que té una mancança
aquest pressupost, important, les previsions de dictar unes
normes territorials cautelars.

Creim que aquests dos elements que acabam d'exposar,
podríem entrar en temes de més detall, respecte de si faríem
nosaltres unes dotacions tan importants per a Energia, que
segurament no podrem posar en marxa enguany, nosaltres, ja
sap vostè, que discrepam, és a dir estam d'acord amb vostè que
s'ha de dur el gas, que com més aviat el duguin, millor, però
discrepam que puguin trobar el finançament suficient per fer un
gasoducte, pensaven que a la planificació hi havia d'haver les
dues possibilitats, el gasoducte i, en segon terme, si vostès
volen, perquè nosaltres som respectuosos amb el Govern, en
segon terme, dic, la planta regasificadora, açò permetria, amb
una mateixa planificació tirar endavant allò per al qual trobés
finançament; posar 500 milions de pessetes per a finançament,
per a inversió immaterial, jo crec que per a finançament només
de projectes i estudis, perquè és obvi que finançament
immaterial només podrà anar en aquesta orientació, creim que
és exagerat, creim que no es consumirà, pensam que hi ha altres
prioritats.

Però, bàsicament, vull deixar ben clar que els dos arguments
en què fonamentam aquesta crítica global i, per tant, que es
torni a refer aquesta secció, millor dit, que es redistribueixi
aquesta secció i s'incorpori a altres seccions, són aquestes
dues que li he assenyalat.

Vull, molt breument, Sr. President, perquè ja veig que se
m'esgota el temps, però el fet d'haver acumulat, segurament,
mereix la seva benevolència en uns instants més, assenyalar
que les úniques esmenes parcials que hem incorporat són
precisament en el sentit de millorar el finançament per a la
recerca, la innovació, tant al sector privat com al sector públic,
és a dir, incentivar aquelles iniciatives que des del sector privat
o el sector públic, que ja estan recollides amb el plantejament
que fa vostè, però que nosaltres consideram que es poden
duplicar, passar de 10 a 20 milions de pessetes, i 80 milions més
per a infraestructura de la innovació. Volem assenyalar aquí allò
en el que creim com a opció política, com a projecte polític
d'aquesta conselleria.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, en nom del Grup Popular.
Sra. Consellera d'Innovació Tecnològica, vol obrir una qüestió
incidental? Té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D'INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, la proposta d'esmena a la
totalitat que fa a la secció 22, que és la Conselleria d'Innovació
i Energia, vostè fa un raonament, diu que la part d'energia la
podríem passar a la secció 21, que és la secció d'Indústria, i la
resta, ho passem a Presidència. Aleshores, aquí, a la seva
exposició ha defensat un poc aquesta resta, però la veritat és
que jo voldria fer una defensa de veritat d'aquest concepte de
resta. Després, si vol, li comentaré el tema dels 590 milions de
pessetes d'energia, que no aniran precisament, una petita part
potser sí, però no en la seva globalitat, a estudis tècnics.

Aquesta resta inclou temes tan importants com és ser
capaços de dotar la  nostra comunitat d'un pla de recerca i de
desenvolupament i, per una altra banda, ser capaços de dotar
la nostra comunitat d'un pla d'innovació. El terme "recerca", el
terme "desenvolupament" i el terme "innovació", sonen una
mica com la paraula "evolució", és a dir tant es pot explicar
aplicat a l'origen d'un individu com es pot aplicar a l'evolució de
l'economia, semblen uns termes que tots ens hem acostumats
a sentir, la part recerca, la part innovació, i pràcticament innovar
representa quasi qualsevol cosa, i recerca representa
simplement fer un estudi. Jo voldria convèncer-lo que és
impensable, en una comunitat moderna i en una comunitat que
tengui unes visions cap al futur, agrupar tot el que seria el món
de la ciència, del desenvolupament i el món de l'impuls de la
tecnologia, dintre de la resta que envien cap a Presidència, com
si fos simplement aquest grup.
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Pensi que som la darrera comunitat autònoma en recursos
públic i molt més que la darrera en recursos privats dins del
capítol d'I+D, que Estats Units i Japó ja va anys que se'n
temeren que o s'invertia en recerca, perquè de recerca, realment,
no n'hi ha de teòrica, bàsica, aplicada, del camp A i del camp B,
de recerca només n'hi ha de dos tipus, recerca bona i recerca
dolenta, és igual que la bona sigui bàsica, aplicada, en camps
ambientals, o som capaços d'impulsar la recerca de qualitat que
vol dir diners, o som capaços d'impulsar la innovació entesa
com aplicació d'aquesta recerca al nostre sistema productiu, o
la veritat és que ens convertirem en una comunitat purament de
serveis, però dels serveis al nivell més baix.

A Balears som la darrera comunitat de l'Estat, l'Estat és una
de les darreres comunitats d'Europa en diners en recerca i en
innovació, només crec que superem en aquests moments Grècia
i Portugal, això fa que Europa sigui realment una consumidora
de productes americans i de productes japonesos, això any rera
anys va creixent, tant consumim transgènics, perquè el
Parlament Europeu es preocupa molt per no aprovar
transgènics, però a tots els nostres supermercats, el que feim és
menjar-nos els transgènics aprovats per altres tipus de
legislació, tota la tecnologia la comprem, paguem llicències,
vostè no sé si coneix el que es pot arribar a pagar anualment de
llicència i de manteniment dels equips informàtics dels quals
gaudim en aquesta comunitat. Jo crec que si cada any, en els
anys anteriors, s'hagués invertit el que en aquest moment
paguem de llicències per a manteniment de sistemes informàtics
bons i avançats, alguns dels sistemes els hauríem pogut
generar nosaltres mateixos i de per vida ens hauríem estalviat
aquest tipus de dependència.

Això són conceptes nous, jo som molt conscient que el
pressupost de la secció 22 no dóna perquè d'aquí a tres anys,
a la nostra comunitat hi hagi tres premis Nobel, tant de bo, però
és molt difícil. Però crec que és voluntat meva i també de tot el
Govern que any rera any es vagi impulsant i poder, al final
d'aquesta legislatura, haver sortir d'aquesta posició de furgó de
cua on ens hem trobat situats. Realment, a la nostra comunitat
aquesta capacitat d'inversió en aquest camp era mínima, no hi
havia beques per fer doctorat, no hi havia diners perquè els
investigadors poguessin anar a l'estranger a fer estades curtes
o estades llargues.

A part, dins la part pràctica, no la part de recerca únicament,
hi ha tot el suport a la fundació IBIT, i el nostre pressupost
contempla aquesta fundació que du a terme projectes europeus,
així com també el Parc Bit.

Respecte dels 590 milions, tot això són 2.000 milions del
pressupost de la conselleria, 500 milions són els dedicats al
desenvolupament energètic. Si nosaltres volem l'energia, tots
estaríem d'acord que és un recurs tan important com l'aigua o
tan important de gestionar com els residus, a vostès els sembla
lògic que l'aigua i els residus siguin a una conselleria
específica, però l'energia l'envien a Indústria, simplement
perquè els donin la llicència per posar la torre d'alta tensió en el
moment que convingui. Parlam de gestió de l'energia. Gestionar
l'energia vol dir fer plans d'estalvi seriosos, fer plans de
racionalització i també impulsar tot el que faci falta per dur el

gas fins a la nostra comunitat. Ja no li discutiria l'opció
gasoducte o l'opció dipòsits perquè crec que vostè i jo en
aquest darrer any ho hem discutit diverses vegades, i jo optar
per l'opció A i al mateix temps també optar per l'opció B per si
de cas, no em sembla una opció, no em sembla un raonament
seriós, crec que l'opció d'aquest govern és el gasoducte i no té
molt de sentit dir, "bé, serà nin, però si no és nin, és igual que
sigui nina", crec que l'opció és optar per un gasoducte,
defensar-lo i lluitar per ell.

Respecte del pla de telecomunicacions, sabem i som
conscients  que tenim, igualment que teníem l'obligació i ho hem
fet, està a punt d'aprovar-se, de fer un pla energètic, també hem
de fer un pla de telecomunicacions. En aquest moment, l'únic
que tenim aprovat és una moratòria que fa referència a les
antenes, perquè la part de les antenes era la part que més
directament interessava l'elaboració dels plans territorials
parcials, per tant era necessari que els consells coneguessin
quina era la normativa a l'hora de poder planificar en aquest
camp i, per això, s'ha publicat la moratòria de les antenes. L'any
2001 pensem elaborar el pla sectorial de telecomunicacions i la
partida 223521A/6400 per un import de 31.800.000 pessetes
correspon als diners que igual no totalment, però és la partida
destinada a l'elaboració del pla de telecomunicacions.

No només és feina d'aquesta conselleria elaborar el pla de
telecomunicacions, també és feina nostra impulsar tot el que
seria el tema de societat de la informació. Per això  no faria falta
una conselleria, la societat de la informació teòricament ja
anirem comprant el que ens vagin venent, creiem que aquest no
és el sistema de funcionar, sinó que hi ha d'haver una direcció
general específica amb un grup de gent que tingui com a
objectiu impulsar aquesta societat de la informació.

Respecte que tot aquest conjunt de mesures es podria fer
perfectament dins altres direccions generals d'altres
conselleries, jo supòs que sí, perquè jo supòs que al Govern si
volguéssim no importaria que hi hagués conselleries, hi podria
haver un president amb una muntanya de directors generals o
de caps de servei específics i que cadascú fes la seva tasca,
seria un tipus d'organització. Per què s'organitza en sectors, en
trossets, que podrien correspondre a les conselleries?, supòs
que quan a un conjunt de coses se li dóna entitat de
conselleria, és perquè es vol demostrar una ferma voluntat que
aquell conjunt de coses tinguin una presència, que es puguin
defensar, que puguin venir aquí, a aquest parlament, a una
comissió o als mitjans i aconsegueixin impulsar-ho. El cost que
tot això es faci com a conselleria enfront de fer-ho com a
direccions generals, en el nostre cas, dels 2.529 milions que té
la conselleria, la Secretaria General Tècnica que engloba a part
d'una petita UGE i el secretari general tècnic, les factures
corresponents  a llum, aigua, telèfon, que suposem que els
directors generals solts també facturarien, té un muntant de 183
milions de pessetes. Per tant, crec que és un muntant, no
podríem dir en cap punt que exagerat i no estem mantenint una
estructura pel simple benefici, entre cometes, de mantenir
aquesta estructura, sinó que ho feim per donar una altra visió
de la manera d'enfocar les coses i dels temes als quals donem
importància.
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Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera d'Innovació Tecnològica. Sr.
Huguet Sintes, té la paraula, per cinc minuts, per replicar la
consellera.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, vull pensar
que vostè, de la meva intervenció, no li ha agradat que digués
"resta" per referir-me a recerca, desenvolupament i innovació.
Ho retir, no volia dir "resta", volia dir clarament "recerca,
desenvolupament i innovació", i vull repetir, perquè estic segur
d'haver-ho dit a la primera intervenció, que estam convençuts
de la importància d'aquestes tres actuacions des d'un govern
on totes les aplicacions econòmiques que hi posin no bastaran
mai, i que aquesta comunitat autònoma, especialment i pel seu
aïllament, necessita bàsicament d'aquestes tres actuacions. Si
no havia quedat clar en la meva primera intervenció, ho
repetesc, perquè no en discutim, perquè d'açò no és del que jo
li he plantejat una crítica i, per tant, una esmena a la totalitat.

Si s'han de mantenir, a més, direccions generals, tampoc no
li discutesc, li parl d'eficàcia administrativa, li parl d'un principi
constitucional, li parl de si per gestionar poca cosa més de 1.200
milions de pessetes, dels 2.500 que en té 1.200 d'inversió, dels
quals  941 són inversions immaterials, d'aquests 549
aproximadament, és d'Energia, que jo estic convençut que es
faria una millor política, o bé amb un plantejament territorial i,
per tant, per què no estan en planejament territorial?, per què?,
és a dir, estava des d'una visió del territori, de planificació del
territori, perquè la competència en energia bàsicament aquesta
és la que ens ha quedat. 

Efectivament, s'ha de fer política, com vostè diu, de gestió
de la demanda, d'estalvi energètic, d'incorporació d'energies
renovables, però vol dir que fa falta només per allà de demostrar
que som diferents, especials, i que donam molta importància a
crear una conselleria?, vol dir açò? Creu que hauríem de
considerar que per donar-li importància a l'activitat comercial o
a la indústria d'aquestes illes que està en decadència, hauríem
de crear una conselleria? Jo estic convençut que no és açò, jo
estic convençut del que jo li he plantejat, i crec que vostè hi
hauria d'estar d'acord, que per a aquesta comunitat autònoma,
amb les limitacions pressupostàries que tenim, si hi ha dues
unitats de gestió econòmica, si hi ha duies secretaries generals
tècniques i que totes  dues manegen una quantitat relativament
baixa  de pressupost, aquestes tasques administratives,
l'ordenança, correus, telèfons, etc., haurien de menester més
espai, però segurament permetrien, com a mínim, un estalvi de
més de 100 milions de pessetes. Açò és el que jo li venc a dir.
Que no restem importància a les actuacions, de cap de les
maneres, però que posem sentit  comú, eficàcia i eficiència, que
no està al text constitucional, però que tots els autors jurídic en
parlen sempre com un element que hauria de ser un principi de
l'actuació administrativa. Açò és el que jo he criticat, i si vostè
a açò no m'ho vol replicar, jo ho entenc, perquè no és una
crítica a la consellera d'Innovació i Energia, és una crítica al

president absent i a una estructura administrativa basada,
insistesc, en un repartiment entre partits  de conselleries, no sé
en funció de què, i no en la racionalitat d'intentar posar eficàcia
i eficiència en l'organització de l'executiu, de l'aparat
administratiu per gestionar les matèries. 

No qüestion les matèries, i els doblers que li donen em
semblen pocs, perquè li quedi ben clar. Dins els que té, he
intentat prioritzar dues coses: una, l'estructura o la
infraestructura per a innovació; i dues, donar millor suport
respecte del que és aquesta inversió immaterial en matèria
d'energia, donar suport amb el doble del que vostè hi posa el
que és la innovació del sector privat i el que és la innovació del
sector públic. Aquest és un posicionament polític que jo li
qüestion des d'aquest punt de vista, el que ha fet el Govern i en
aquesta part el que ha fet vostè, per una banda.

Per l'altra banda, li he dit la planificació del que és
telecomunicacions, m'alegra que em digui, no està escrit a la
memòria, no hi està, supòs que això m'ho reconeix, però
m'alegra que em digui que aquesta part del que és ordenació,
regulació i desenvolupament de les telecomunicacions, el 521A,
té 81,8 milions de pessetes en inversions, capítol 6, dels quals
50 són immaterials, i dels 31,8 d'inversions efectives, em diu que
en destinarà una part a açò; normalment, els estudis o els plans
solen ser a immaterials, vostè em diu que ho farà dels 31 i
busques que són inversions materials segons el pressupost i
que no és a la memòria, insistesc. Li agafam la paraula, ens ho
creim, Sra. Consellera. Per tant, si és ver que farà la planificació
de telecomunicacions l'any 2001, l'hem de felicitar. Si nosaltres
hem contribuït que açò sigui així, crec que l'únic que hem fet ha
estat un favor, el millor favor que podíem fer a aquesta
comunitat i als seus ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sra. Consellera
d'Innovació Tecnològica, té la paraula per tancar el torn
incidental.

LA SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ I ENERGIA
(Misericòrdia Ramon i Juanpere):

Sr. President. Sr. Diputat, vostè insisteix a la fusió entre la
Direcció General d’Indústria i la Direcció General d’Energia. La
Direcció General d’Indústria està en aquests moments, i no em
vull posar en les tasques que corresponen a una altra direcció
general que no entra dins la meva conselleria, però per les
meves informacions crec que tramita uns 60.000 expedients. A
més a més, es dedica a llicències de tot tipus, d’indústries de
tota mena i manera; gestió de mines i pedreres. La tasca de la
Direcció General d’Indústria és un tipus de direcció general de
molt d’expedient de regulació, de llicència, molt burocratitzada,
entenent no el concepte pejoratiu de burocràtic, però sí
d’expedient i tramitació.
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El que nosaltres plantejam, des de la Direcció General
d’Energia, les campanyes d’estalvi, la racionalització del
consum, l’eficiència en els edificis públics, la introducció
d’energies renovables, difícilment es poden dur a terme per la
mateixa gent que tramita 60.000 expedients; per tant, s’haurà de
necessitar una gent diversa, diferent, que faci les tasques. I vol
que li digui, la gent pot estar a un lloc físicament o a un altre,
però difícilment el senyor que tramiti una llicència d’unes
pedreres, després, amb la mateixa mecànica, amb la mateixa
estructura de treball es dedicarà a promoure l’estalvi i la
racionalització; o a pressionar el govern de Madrid per
aconseguir que paguem els ciutadans el quilovat al mateix preu
que la resta de ciutadans, o a controlar quina és la quantitat de
potència i saber a cada moment quan es produeix i quina és
l’evolució de la demanda a la nostra comunitat; perquè
l’energia, fins ara, va ser fins el moment de la liberalització una
cosa pública. Però en aquest moment tenim una empresa
privada que pot generar o pot no generar energia, per tant els
temes de supervisió, de vigilància, de control de la demanda
que s’han de dur, són uns temes molt més intensius que els
que s’havien de dur fins al moment.

D’aquí crec que queda clar i queda ben raonada la diferència
entre la necessitat d’una Direcció General d’Indústria separada
d’una Direcció General d’Energia. L’energia no és simplement,
aquesta comunitat nostra que és una comunitat petita en
extensió i gran en exigències quant a les possibilitats d’ubicar
indústries i d’ubicar fàbriques per produir electricitat. Per tant,
els  conceptes de recerca i els conceptes d’innovació en el
primer camp que podem començar a aplicar-los és en el camp de
l’energia. Per tant, el raonament d’ajuntar innovació, recerca i
energia dins una conselleria, que si no per si mateixa la recerca
i la innovació ja substanciaven el fet que existís una conselleria,
amb ciència i tecnologia el senyor Aznar ha fet un ministeri i, a
més, ha tengut la sort que li han tocat més doblers. Fantàstic,
esperem que a la conselleria, aquí, arribarà un moment en què
la societat, inclosa l’oposició del Partit Popular, que vostè m’ho
ha dit, creu que hauríem de tenir més diners; el dia que tota la
societat demani més diners per a aquest camp, estic ben segura
que la conselleria podrà disposar d’un major pressupost.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Un torn en contra de les
esmenes plantejades? Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup PSM-
Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. GOMILA I BARBER:

Gràcies, Sr. President, i seré molt breu perquè el portaveu
del Partit Popular ha basat la seva esmena a la totalitat més en
les formes que no en el fons, i ha insistit molt, per una banda en
la necessitat que tenim pel fet de ser un territori aïllat i que per
tant s’ha d’impulsar moltíssim més tot el que és innovació en
els sistemes de comunicacions; i per altra ha criticat que açò es
faci.

Per una banda, aquest govern dóna la importància que es
mereix al tema de la innovació i al tema de l’energia creant una
nova conselleria i per tant creant una conselleria específica per
a aquestes qüestions, i per una altra, es critica que açò es pugui
fer, i fins i tot es fa una recomanació dient que el tema d’energia
hauria d’haver quedat tal i com ho tenia el Partit Popular. És
evident que per a açò no es guanyen unes eleccions, per a açò
no es firma un pacte de progrés, si no és per canviar alguna de
les coses que en aquell moment funcionaven, que nosaltres
creim que no havia de ser així com es feia.

I després, ens recomana també que una part important del
que és aquesta conselleria, vagi a la Conselleria de Presidència.
Des de la majoria de partits del pacte havíem criticat
reiteradament el calaix de sastre que era la Conselleria de
Presidència, on hi havia la relació amb les comunitats balears a
l’exterior, on hi havia menors, on hi havia joventut, on hi havia
relacions amb el Parlament, on hi havia comunicació, i ara
vostès, a més, hi volien ficar una part del que el pacte de
progrés ha col·locat a la Conselleria d’Innovació i Energia.

Per tant, nosaltres creim que és importantíssim que es
mantengui aquesta conselleria, que segueixi treballant i que es
mantengui amb les direccions generals i amb les feines que se
li han indicat i que ha reiterat la consellera en aquest debat, i
per tant no podem donar suport, de cap de les maneres, a
l’esmena a la totalitat que ha presentat el Partit Popular.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Bosco Gomila, en nom del Grup del PSM-
Entesa Nacionalista. El Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista,
té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé, vist que el Partit Popular ha
agrupat les dues esmenes en una, i segurament el Sr. President
això ho tendrà en compte a l’hora d’ajuntar el temps d’una i
l’altra i mantenir un cert equilibri, em permetrà primer fer una
reflexió damunt la Constitució espanyola. Sr. Huguet, no hem
de confondre els principis recollits a la Constitució amb els
principis  constitucionals, crec que són dues coses diferents.
Vostè llegeix un article, l’article 103, i els principis
constitucionals estan a l’article primer de la Constitució. Però,
en qualsevol cas, l’article 103 que molt hàbilment parla de
principis d’eficàcia, no d’eficiència, que seria una manera més,
diríem , precisa de definir relació entre cost i consecució dels
objectius. I per què això?

Doncs, miri, per la mateixa raó que la Llei de contractes de
les administracions públiques parla de l’oferta més favorable,
no de la més barata. No sempre el millor és el més barat,
naturalment que no. I per això, com deia també la consellera,
s’ha de valorar la voluntat política de crear una determinada
estructura que signifiqui una manera de voler fer les coses. I
això també és important, i no crec que l’increment de cost que
pugui suposar un conseller i un secretari general tècnic, ja que
les direccions generals segurament es mantenen, no hi veim
que vostès facin una actuació pressupostària important a no
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ser d’afectació damunt el pressupost per abaratir aquest cost,
per tant suposada la conselleria eliminada el pressupost ve a
ser el mateix, excepte dos alts càrrecs que suprimeix. Cosa que
m’imagín que ara a la seva intervenció anunciarà la retirada
d’aquesta esmena a la totalitat, perquè si vostè acaba de
felicitar la consellera per allò de les telecomunicacions, només
faltaria que ara aprovàssim la dissolució i ens quedàssim sense
pla de comunicacions; retiri l’esmena, no sigui cosa que li
donàssim suport i la seva felicitació caigués realment en un sac
romput. És una broma.

Però vaja, em permetrà, ja que ha estat una intervenció
distesa la seva, que li conti una petita anècdota. Fa ja molts
d’anys vaig conèixer un director general del Ministeri
d’Educació que havia estat director general amb la UCD, i li
havien encarregat, el Sr. Ministre li havia encarregat elaborar un
informe pel qual es demostràs de manera clara i fefaent que
l’ètica era l’alternativa imprescindible, necessària, indefugible
a la religió. I ho va fer, i el govern de la UCD en aquell moment
va posar que els nins podien triar l’ètica enlloc de la religió. Hi
ha unes eleccions l’any 1982 i guanya el Partit Socialista; manté
aquell director general en el seu lloc i li encarrega un estudi que
posi de manifest que ètica i religió són dues coses que no
tenen res a veure en sí, i que una cosa és una cosa i l’altra és
l’altra. I aquell funcionari, aquell habilíssim funcionari, va fer un
dictamen absolutament convincent i demostrant que res tenia
a veure una cosa amb l’altra. Molt bé, i segurament, llegint els
dos dictàmens tots dos estaven bé, els va fer el mateix.

Per tant, el que li vull dir és que em pareix poc argumentable,
a no ser casos molt escandalosos, i aquest no ho és,
precisament, discutir l’estructura que un president de govern
dóna al seu govern. Aquí tenim conselleria de turisme,
lògicament, que no tenen altres autonomies, i que un podria
pensar que el mercat ja funciona i que no la necessita; vostès
varen crear una conselleria de Medi Ambient que no hi era
anteriorment, i de cop i volta va parèixer interessant que se
segregàs d’Ordenació del Territori o d’Obres Públiques i que
Ordenació del Territori i Medi Ambient fos, i es manté; de cop
i volta es va crear Benestar Social, que no havia existit
anteriorment. Crec que l’acció política, el canvi amb els valors
de les coses  fa que l’administració hagi de ser més dúctil i la
seva organització i estructura, sense arribar mai a la bogeria
d’Itàlia amb els consells de ministres d’envers 26 consellers, 14
dels  quals són sense cartera, crec que tot això és lògic i és
realment poc objecte d’una crítica seriosa.

I crec que aquí precisament hi va haver una voluntat, va ser
una decisió important a l’hora d’establir el pacte, la creació
d’aquesta conselleria. I ho ha explicat, crec que no és necessari
que insisteixi molt en el tema, perquè ho ha explicat clarament
la consellera; és a dir, no és la resta una cosa que sigui la resta
i vostè ho ha corregit, la recerca, recerca que en aquesta
comunitat, avui mateix un diari diu que estam a la cua en
recursos destinats a I+D, vàrem ser de les darreres comunitats
que vàrem aprovar la Llei de la ciència, llei de la recerca, va ser
ja quasi al final de la darrera legislatura i pràcticament no hi va
haver temps de desenvolupar els mecanismes que estaven
contemplats en aquesta llei; vol dir que duim un retard
significatiu. I per recuperar aquest retard, crec que és necessari

aquest impuls que justifica, d’una manera crec que prou
rotunda, l’existència d’una conselleria específica.

I també és cert que el concepte d’energia es pot veure com
el veu vostè o com l’ha intentat exposar vostè, des d’un
aspecte més de l’ordenació territorial, o bé com un recurs que
pot ser utilitzat des d’un altre punt de vista, des del punt de
vista de les noves tecnologies d’estalvi, de les noves
tecnologies de generació, des de les noves tecnologies de
transport d’aquesta energia, amb la qual cosa crec que el món
hi camina d’una manera bastant decidida i avançada. Per tant,
nosaltres creim que aquesta conselleria s’ha de mantenir i s’ha
de mantenir i no només s’ha de mantenir, sinó que vostè també
era conscient del seu necessari creixement; crec que quan hi
hagi, si és que la sort ens acompanya i no més sentències del
Tribunal Constitucional ens van deixant cada vegada amb
pressuposts  més esquifits, podem destinar-hi més doblers,
vostès  no fan cap esmena transportant-hi doblers d’una altra
conselleria que trobin que en sobri; jo crec que és molt difícil
perquè realment els recursos no són (...), però crec que sí ha fet
un esforç de la seva no existència. Tenim una existència d’una
conselleria que comença a caminar i que comença a caminar
resolent problemes que havien estat històrics en aquesta
comunitat i que de qualque manera comencen a veure la llum,
com és el pla energètic.

Per tant, hem de caminar, s’han de fer altres actuacions?
Vostè n’ha citat una, per la qual cosa tampoc no presentava
una esmena d’afectació, la consellera li ha citat clarament que
això es troba dins les inversions immaterials, jo he copiat la
partida exactament que ha citat i l’he entesa bé, partida
d’inversions immaterials, i per tant això està previst. Vostè, en
tot cas, hagués pogut fer una esmena traient-los de les
inversions immaterials i posant-los on trobàs una partida
específica per a aquest projecte, no ho ha fet segurament
perquè en el seu moment no ho degué veure i s’ha assabentat
una mica amb posterioritat. Però en qualsevol cas, diria que el
pressupost d’aquesta conselleria no és el que ens agradaria als
que tenim la convicció que només avançant en el camp de la
investigació i del desenvolupament podrem ser una comunitat
que mantengui el seu benestar, que pugui diversificar una mica
la seva economia i per tant nosaltres votarem en contra de la
seva esmena a la totalitat i també de les altres esmenes que, de
qualque manera, descol·loquen un pressupost que està molt
ajustat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. En
torn de rèplica, el Sr. Huguet Sintes té la paraula.



2264 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 49 / Fascicle 5 / 19 i 20 de desembre del 2000

 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument, no sé com ho
he d’explicar, l’únic que deman que estalviïn d’aquesta
conselleria i en benefici del Govern i de la Conselleria
d’Hisenda i Pressuposts és allò que són costs de serveis
generals de mitjans d’alts càrrecs. És a dir, de funcionaris no
vull que en llevin cap, segurament fan falta els funcionaris
aplicats a expedients de cada una de les coses, tots; els tècnics
superiors aplicats a cada una de les coses, segurament fan falta
tots; però està ben clar que hi ha serveis generals, està ben clar
que hi ha alts càrrecs que són duplicats. Jo he fet feina a una
direcció general que teníem cinc serveis i n’hi havia uns que
planificaven, uns que feien expedients sancionadors, uns que
feien dictàmens de medi ambient, uns altres que feien estalvi
energètic, fèiem una política mediambiental. El que sí havíem fet
quan vàrem crear la Conselleria de Medi Ambient era justificar
per què, i el que hi anava per què hi anava, quina política
mediambiental havíem de seguir d’una manera conjunta i
aplicada damunt el territori, amb ordenació del territori inclosa,
i amb qualitat ambiental incorporant els serveis necessaris
referits a qualitat ambiental de l’aire, de l’aigua, amb analítica,
de residus; tenia un sentit. Però jo a cap de vostès els he sentit
dir res més que allò que el President pot fer el que vulgui; amb
el discurs d’eficàcia i eficiència i no sé què. Ja li he dit jo que
això d’eficiència és només als estudis jurídics que fan referència
a aquest 103, que hauria d’estar com a principi, a més del de
l’eficàcia, ja li he dit, està gravat, que abans que vostè
intervengués ho he explicat. Però no és la discussió que li
deman, li deman que ho justifiquin per una raó que no ens faci
pensar que només tenen la raó del repartiment entre partits; que
no ens haguem de pensar açò, que n’hi ha una altra, que li
volen donar molta d’importància és l’únic que he sentit, que
s’assembli una mica a una raó o a una justificació, que per a
vostès  és importantíssim, que així la societat se’n dóna compte
que per a vostès açò és importantíssim. Troben que açò m’he
de prendre jo seriosament que és una raó i una justificació de
crear segurament més de 100 milions de pessetes de despesa,
que es podrien estalviar? Aquest és el debat.

I l’altre, respecte que els  31'8 estiguin en aquest programa
m’ho crec, però perquè som una persona que creu que quan
una consellera o membre del govern ve i li diu una cosa ens
l’hem de creure, mentre no es demostri el contrari; no perquè
estigui escrit ni estigui a la memòria ni perquè el normal sigui
que inversions destinades a infraestructures materials es
dediquin a fer projectes o plans, per cap d’aquestes raons,
simplement perquè aquest diputat creu que quan la consellera
li diu açò se l’ha de creure, però al projecte de pressuposts no
hi és. Res més, moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, en nom del Grup Popular.
En torn de contrarèplica? El Sr. Crespí, en nom del Grup
Socialista, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, Sr. Huguet, jo mai he dit que el President pot fer el
govern que li surti de qualsevol de les seves vísceres, mai ho
he dit perquè em pareix una grolleria i jo no en dic de grolleries,
el que crec que sí que el Govern, el President del Govern té la
facultat de fer aquell govern que, d’acord amb els seus
objectius polítics, cregui que és el més eficaç, això  crec que sí,
això sí que ho puc dir i ho mantenc. I a més, li hem explicat aquí,
li ha explicat la consellera, li he explicat jo, li han explicat altres
portaveus, quines són les prioritats que fan que nosaltres
creguem que aquesta conselleria és necessària. Altra cosa és
que a vostè no el convencin, però que li hem explicat li hem
explicat. Aquells nins que suspenen seuen a la classe devora
els que aproven i els  expliquen el mateix, el que passa que no
ho entenen, i jo què vol que li faci. En podem parlar amb el
Conseller d’Educació, a veure si feim qualque programa al
respecte. I li ha explicat clarament la consellera que un tema tan
important i tan complicat a una comunitat amb la nostra
estructura econòmica com és la investigació, i que vostès a més
feren un projecte de llei, presentaren un projecte de llei, al qual
nosaltres hi férem alguna esmena en relació a la investigació
bàsica, que per a vostès, com que la investigació bàsica és una
cosa que d’immediat no dóna rèdits, doncs l’hem de deixar per
a països molt rics; i fixi’s, senyor Huguet, encara que vostè no
és mallorquí, que a l’himne de Mallorca hi ha una frase que diu
que la soca més s’enfila com més endins pot arrelar. La
investigació bàsica són les arrels que són imprescindibles
perquè llavors funcioni l’altre.

I per això li dic que és molt important que existeixi,
concentrat a una conselleria específica, com a mínim la
coordinació d’un pla d’investigació. Vostès la posaven dins
educació, bé, jo crec que és un lloc totalment inadequat.
Aquesta és una feina, l’educació és una feina, la investigació
és una altra que no té res a veure; la Universitat investiga,
també, però no només investiga la Universitat, hi ha altres
organismes als quals  es necessari potenciar-los i és necessari
també que el sector empresarial inverteixi en aquesta comunitat
en investigació. I no només en investigació aplicada, perquè
pugui millorar el seu propi producte, crec que hem d’anar un
poc més enllà, hem d’intentar aconseguir l’esperit anglosaxó del
que és el mecenatge i la investigació, que amb això ens van
molt per endavant. Un no només ha d’intentar la rendibilitat
immediata de la seva inversió, i per tant aquí tendríem
investigació entorn dels sectors econòmics més poderosos i no
dels altres. Vostè agafi qualsevol revista d’investigació nord-
americana i veurà que empreses increïbles financen projectes
que no tenen res a veure amb el que aquella empresa fa. Això
crec que és voler fer país i invertir en què aquest país avanci, i
per això nosaltres creim molt necessari que existeixi aquesta
conselleria, que existeix i seguirà existint. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, en nom del Grup Socialista. I amb
la seva intervenció acaba el debat sobre innovació i energia.
Passam al debat número 26, de totalitat de la secció 23,
Conselleria de Benestar Social, secció 75, entitat autònoma
Institut Balear d’Afers Socials. El Grup Popular té les esmenes
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5289 a la secció 23, i 5285 a la secció 75. I el Sr. Pastor, té deu
minuts per a la defensa d’aquestes esmenes.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores, senyors diputats,
amb la meva primera intervenció a un debat tan important com
és el pressupost d’acció social de la nostra comunitat intentaré
fer un debat positiu, malgrat sigui de la discrepància política del
nostre Partit Popular, únic i majoritari d’oposició d’aquesta
cambra de 28 diputats. Un pressupost que hem de dir que està
marcat clarament pel traspàs de competències d’acció social als
consells insulars.

Aquests  pressuposts són, Sr. Consellera, hem de dir uns
pressuposts  deslleials; deslleials amb els consells insulars i per
tant també deslleials amb els ciutadans de la nostra comunitat.
A la comissió que ja vàrem tenir ocasió de discutir el
pressupost ja li vaig detallar, partida per partida, on primer al
pressupost de l’any 2000 havien desaparegut una sèrie de
partides i doblers i després, en aquest nou pressupost del 2001,
havien tornat aparèixer. L’any passat, la persona que va ser
encarregada de dur aquest debat li va anunciar en aquesta
mateixa secció que era una estratègia pressupostària perillosa
quan desapareixien partides importants que després havien de
ser transferides.

Començaré per donar-los una sèrie de xifres perquè vegi i
pugui argumentar el que he dit fins ara. A l’any 1999, al
pressupost de l’Ibas, hi havia una partida de 5.870 milions de
pessetes; al pressupost que vostè, ja com a consellera, va
aprovar l’any 2000, va ser de 4.459 milions de pessetes; a l’any
2001, ens tornen a aparèixer 5.338 milions de pessetes. Als seus
primers pressuposts, el primer pressupost que va aprovar el
pacte, del que era l’Ibas, desapareixen 1.410 milions de
pessetes, pensam que amb una sola finalitat, no haver-lo de
transferir als consells insulars. Per tant, deixa vostè en aquests
moments als consells insulars sense poder gestionar amb
garanties els serveis socials. A més, hem de dir que d’aquests
4.459 milions de pessetes, que és aquí on s’ha fet la negociació
real del traspàs de competències, vostè només transfereix 3.401
milions de pessetes. El pressupost és ver que torna pujar a
l’any 2001, torna pujar una vegada que s’han fet les
transferències; mai arriba a la quantitat de 5.870 milions de
pessetes que havia deixat el govern del Partit Popular, passa a
un de 5.338, 500 milions de pessetes del pressupost que havia
deixat el Partit Popular a l’any 99. El que sí ens hauria d’explicar
vostè, Sra. Consellera, és què pensa fer amb aquests 2.000
milions de pessetes que no transfereix als consells insulars.

Entengui que per a nosaltres només hi ha una explicació
lògica, enganyar els consells  insulars. Suposam que aquest és
el preu de manifestacions de la Sra. Munar, que va dir: la
Conselleria de Benestar Social neix per ser desmantellada.
Supòs que és el preu que han de pagar en aquests moments els
consells  insulars. Però veu, aquí volem fer una aposta, miri, ja
li volem fer una aposta des d’aquí: vostès, el seu govern,
d’amagat li transferiran més doblers al Consell Insular de
Mallorca, això sí, sense que se n’adonin els del Consell Insular
d’Eivissa ni se n’adonin els del Consell Insular de Menorca.

Un exemple de l’engany entre molts que vostè ha fet al
consell insular a l’hora de transferir ha estat el centre Joan
Crespí. Vostè li diu a la Sra. Sintes que es tracta d’un centre per
a discapacitats físics i que (...) no es pot transferir, el que no li
conta és que aquest centre, antic parc d’automòbils, fou
adquirit per l’anterior govern del Partit Popular, precisament en
aquella zona per substituir el centre de dia de l’avinguda
Argentina, que per sentència judicial, no podia fer menjar ni
activitats per poder complir la funció de centre de dia. Basta
veure que en aquest club, de més de 1000 socis, tan sols 100
assisteixen assíduament a aquest centre. Això, consellera, vostè
no l’hi va dir; per cert, em pareix que Unió Mallorquina ja li
reclama.

La Secretaria General Tècnica de Benestar Social, tot i que
es transfereix l’acció social als consells insulars i que hauria de
disminuir amb lògica, manté exactament la mateixa estructura i
a més a més augmenta el seu capítol 1 i el seu capítol 2. Què
passa, Sra. Consellera, duplicaran els serveis, continuarà la
deslleialtat, ens costarà més doblers als ciutadans mantenir la
Conselleria de Benestar Social? És un exemple: al capítol I passa
de 122 milions de pessetes de l’any 2000 a 145.779.000, l’any
2000; i si mira la llei de transferències no es transfereix res de res
d’aquest programa. Hi ha rumors que un cop s’hagin fet les
transferències al consells insulars, Sra. Caro, crearà una nova
direcció general, una més, la de planificació. Ens imaginam que
això és broma, que qualcú ens ha filtrat una cosa perquè
ficàssim la pota i que això no és ver, volem pensar, Sra. Caro,
que és una broma.

Vostè ha anunciat l’elaboració del pla de discapacitats i del
pla gerontològic, amb un conveni, aquest darrer, amb la
Universitat, on vostès ja proposen la persona que l’ha de dur
endavant; per cert, persona bastant relacionada amb el pacte.
Parlant de plans, Sra. Consellera, recordar-li la proposta de
resolució presentada per tots els grups polítics que sol·licitaven
l’augment del pla de l’immigració, un pla que va ser consensuat
per tots els partits polítics. No li pareix Sra. Consellera que el
lògic seria d’anar de baix cap a dalt i que fossin els mateixos
consells  insulars els que elaborassin i redactassin els seus
propis plans i que vostè es limitàs a coordinar-los? Nosaltres
pensam que això seria el lògic.

Del programa 313E, protecció i acció social, que és el
programa central d’acció social, de 2.370 milions de pessetes,
sols  es traspassen als consells insulars 1.199 milions de
pessetes, quasi la meitat. No ho entenc: per què es queda vostè
d’aquest programa 1.170 milions de pessetes? Per què els
necessita si les competències seran dels consells insulars? Què
fa comptes fer amb aquests 1.200 milions de pessetes que es
queda?

Al programa família i unitat de convivència hi ha 22.598.000
pessetes, és amb això  que pensa donar cobertura a les parelles
de fet? Que pensi que quan li descompti el capítol 1 i el capítol
2, li queden 5 milions de pessetes per a capítol 4. Per cert, Sra.
Caro, segueix pensant que té el suport majoritari d’aquesta
cambra per aprovar una llei de parelles de fet, que inclogui
l’adopció per a parelles homosexuals? Vostè en certes ocasions
ha manifestat que si, avui jo crec que canvia el seu discurs i ja
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diu que la Sra. Munar té la clau d’aquesta llei. La Sra. Munar té
la clau d’aquesta llei i de moltes altres, no sé si per sort o per
desgràcia.

Enhorabona Sra. Consellera, per la posada en marxa dels
serveis  de mediació familiar, recordar-li que aquesta era una
iniciativa del Partit Popular, que vostès mateixos votaren en
contra i que després la varen posar en marxa, imaginant que és
una bona manera de demostrar que vostès tenen una altra
manera de governar. Oficina del menor, li sol·licitam formalment
que passi a dependre del Parlament. Ens agradaria saber quan
estarà redactat o elaborat el pla d’exclusió social, li manifestam
la nostra preocupació. Quan a cooperació un any més queden
demostrades les seves contradiccions. 

Vostès els del pacte de progrés, quan estaven a l’oposició
feien un discurs, avui li han recordat o ahir vespre li varen
recordar a la consellera verda, que es fermava a la incineradora
i avui manté les incineradores obertes i jo avui, que vostè
gestiona, tot el tema de cooperació, li recordaré els discursos
que feia el Sr. Damià Pons, se’n recorda? Jo li diré, el Sr. Damià
Pons demanava que tots els doblers fossin gestionats per fons
de solidaritat, tots i això està als butlletins d’aquesta comunitat.
Avui que vostè té aquesta responsabilitat no ho fa, no ho fa.
L’any passat en la seva intervenció va dir que el Govern del
Partit Popular, li havia deixat ja sis dones mortes per
maltractaments, crec que va ser una manifestació un tant
desafortunada, nosaltres  no ho farem Sra. Consellera, la nostra
responsabilitat no ens ho permet, tot el contrari, primer perquè
no és culpa seva, no és culpa dels polítics i sempre, sempre
tendrà al seu costat, per lluitar a favor de la igualtat
d’oportunitats  i també com no, en contra de la violència
domèstica. És una responsabilitat de tots i una responsabilitat
de tota la societat.

M’agradaria saber, Sra. Consellera com pensa amb aquest
pressupost resoldre el problema de la manca de places per a
persones  majors assistides a la comarca d’Inca? Nosaltres
teníem la solució, bones residències, li hem deixat partides
econòmiques perquè vostès ho posassin en marxa, no ho varen
fer, ho varen descartar, ens digui com fa comptes solucionar-
ho. Com pensa resoldre la manca de places per a persones
majors assistides a Palma? Nosaltres també teníem la solució,
reconversió d’hospitals CAIB. Alzheimer, vostè va tenir
l’ocasió d’inaugurar un centre de dia a la Bonanova, fet pel
Partit Popular, a la resta de Mallorca com ho farà? Com ho farà
a Eivissa, Formentera, Menorca?

Un altre tema que ens preocupa són les inversions de
l’Unac, vostès deixen exactament la mateixa partida que deixava
el Partit Popular, 600 milions de pessetes pel manteniment de
més de quaranta associacions, però hi havia 200 milions de
pessetes  al pressupost del Partit Popular per allò que eren
noves inversions, aquests doblers tampoc ja no hi són. Centre
de dia de Llucmajor, ens consta que la segona fase està
paralitzada i que no hi ha doblers per continuar-la, quan pensa
inaugurar el centre de dia baldament sigui només la primera
fase? Què passa Sra. Consellera en les transferències d’esport?
Ens dirà aquí i avui d’una vegada si transferirà Príncips de
Espanya i si transferirà Calanova? Ens ho dirà? Pensa inaugurar

vostè el Centre de Tecnificació Reina Sofia? Jo entenc que ho
té difícil, és a dir, quan el Sr. Grosske, company de partit, agafa
el quadre del Rei i diu: “que se lo lleven”, vostès han
d’inaugurar un Centre de Tecnificació amb el nom de Reina
Sofia, supòs que és  mala papereta, però jo no crec que estaria
malament intentassin posar-ho en marxa. 

Què passa en les seleccions esportives autonòmiques?
Aprovat aquí per unanimitat per totes les forces polítiques. La
seva conselleria, Sra. Consellera, hauria de ser un model de
tolerància, solidaritat i respecte, el Molt Honorable President,
absent, en el seu discurs d’investidura ens deia a tots els
presents  una manera diferent de governar, vostè ens va dir una
manera diferent de fer política social.

 Un exemple de la seva manera de governar: el passat
dissabte dia 16 un fet, demostrar la seva manera de governar,
amb motiu de l’aniversari de l’Associació Gent Gran de Ca’n
Picafort, s’havia convidat el Govern i assistiren el Director
General d’Acció Social, Sr. Antoni Sancho i el Director del
Serbasa, Sr. Domenech, també s’havia convidat el Consell
Insular de Mallorca i assistir la Sra. Coloma Munar, monitora de
ball de saló, Rosa Estaràs i Miquel Àngel Martín, diputats
nacionals, també foren convidats per la relació d’amistat que
han fet durant els deu anys. L’associació pagava amb els seus
doblers i dels seus socis el dinar, per tant, convidava a qui
volia i sobretot a qui coneixia. El Sr. Sancho es negar a
compartir taula presidencial amb la Sra. Rosa Estaràs i el Sr.
Miquel Àngel Martín al·legant que faltava el Sr. Cámara, és
veritat, faltava el Sr. Cámara, faltava el Sr. Gamero, faltaven
moltíssims de senadors i diputats.

 La presència de la monitora de ball, no va ser qüestionada,
no passa res, una monitora de ball pot seure a la taula
presidencial, pot entregar plaques i pot fer discursos en nom
d’una institució, una diputada nacional, que ha estat companya
de partit no, però sí de Parlament no era ben rebuda allà i jo crec
que amb una falta de respecte no només cap la Sra. Estaràs,
perquè ja n’ha rebuda més d’una sinó a les tres-centes
persones que allà estaven i esperaven que comencés la festa,
el seu director general agafà la placa que li enviava el Govern i
va partir. Això va ser allò que varen fer. Però abans de partir li
diu a la Sra. Coloma Munar: com que això és un tema de pacte,
hem de partir tots. Clar això li va venir de nou, aquella senyora
agafa el telèfon, telefona ens imaginam a qui, li diu: “seu aquí i
no té moguis”, aquella senyora, jo crec que amb molta educació
s’asseu i comparteix taula amb els diputats nacionals.

Jo crec que és una mostra d’intolerància, sectarisme,
xenofòbia, manca d’educació i de respecte cap a les
institucions. Vostès només entenen per solidaritat, jo li diré
amb qui tenen solidaritat, amb el comitè de solidaritat de Balears
amb Euskalherria. I llegiré la convocatòria: comitè de solidaritat
amb Euskalherria, enviat des d’un fax del Govern, concretament
des de Radio Jove. Ponents, convidats en aquest debat
d’Euskal Herritarrok, Fito Rodríguez i com no podia ser d’altra
manera un membre d’Esquerra Unida, res més. Però és curiós,
no sabem si el número de telèfon d’aquest comitè, no sabem si
el número de telèfon d’aquest comitè o si el Govern està
implicat en aquest comitè, el telèfon per més informació i per
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confirmar i per participar a l’acte és el 17 65 65, coneix aquest
telèfon? Això  és el telèfon de la centraleta de presidència del
govern, vostès les  pareix ètic, li pareix normal això? Això per a
vostès és solidaritat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor vagi acabant.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Per tant, si gràcies, Sr. President vaig acabant. Per tant, Sra.
Consellera no em queda més remei que de manera formal
demanar-li la dimissió del seu director general, pel seu mal
comportament, perquè anava en nom de la institució, no anava
en nom d’Esquerra Unida i també demanar-li que s’ho pensi,
que s’ho faci mirar i que sobretot pel bé dels ciutadans aquesta
conselleria deixi d’existir.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor en nom del Grup Popular. Sra.
Consellera de Benestar Social vol obrir el torn incidental? Té la
paraula la Sra. Consellera de Benestar Social obrint un torn
incidental.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Pastor, em sap greu però és que no m’ha explicat per què fa una
esmena a la totalitat dels pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social, en les seves seccions 23 i 75. 

M’ha fet una llista de greuges, de qüestions, algunes mal
informades, moltes d’elles intencionadament mal informades de
qüestions que vostè no està d’acord. Jo li recoman que em faci
totes  les preguntes parlamentàries que vulgui, les faci i jo li
contestaré. Però pens que s’ha equivocat vostè de debat, des
del començament vostè s’ha equivocat de debat, perquè una
altra vegada va parlar dels pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social i per justificar una esmena a la totalitat em parla
de les transferències als consells insulars, jo li torn a recomanar
que llegeixi el projecte de llei de transferències, li torn a
recomanar perquè així no diria qüestions que són errònies i que
demostren que no la llegida o que la llegida i no li interessa i vol
seguir donant informacions que no són. Després detallaré
algunes qüestions.

Miri, per tancar el tema de traspàs de competències, que
pens que s’ha de fer aquest debat dins un altre àmbit, vostès
tenen moltes ganes de fer-ho, jo supòs que tenen més ganes de
cercar suposades qüestions entre els diferents partits del pacte
i suposades deslleialtats cap alguns dels consells insulars de
fer un veritable debat sobre el model de transferències i el que
suposa aquesta llei de transferències envers els serveis socials,

la xarxa que s’ha de dibuixar en aquesta comunitat autònoma en
matèria de serveis socials i els beneficis que hem de treure els
ciutadans i ciutadanes d’aquestes illes.

Jo li he dir que deixi aquestes qüestions pel debat de
transferències i òbviament s’equivoca quan intenta donar
aquesta idea de deslleialtat cap als consells insulars a través de
la lectura que fa dels nostres pressuposts. Miri la llei de
transferències, ha estat una llei que s’ha treballat durant un any
i s’ha treballat amb els tres consells insulars, s’ha treballat amb
juristes i tècnics de la nostra conselleria i tècnics, juristes i
polítics de la Direcció General de Presidència, per tant, és una
llei que no crec que vostès siguin capaços de fer alguna similar
i òbviament quan parlam de transferències, vostès no poden
donar exemple, no poden donar un bon exemple, al qual totes
aquelles matèries que s’ha acordat transferir estan perfectament
detallades i estan perfectament dotades, pressupostades i seran
òbviament transferides una vegada es facin efectives les
transferències.

Per tant, allò que han de rebre els consells insulars està
perfectament detallat als nostres pressuposts i lògicament
encara no s’han fet efectives aquestes transferències, el que es
fa és consignar-les als pressuposts de les dues seccions que
tenen aspectes a transferir. Clar, però aquesta llei i la relació i la
coordinació i aquesta suposada deslleialtat que vostè parla per
els consells insulars, resulta que estam també per tal d’avançar
el fet que la gestió dels serveis arribi el més aviat possible i més
a prop dels ciutadans, s’està treballant pel mes de gener una
encomana de gestió de determinats serveis  i centres que seran
transferits.

Vostè a més fa suposicions i acusacions que després
transferirem, no sé d’on treu això, evidentment no ho pot treure
de la lectura d’aquest pressupost, que ens té aquí reunits. Però
bé, jo pens que s’equivoca quan diu que hi ha una deslleialtat
cap als consells insulars en la qüestió de les transferències, jo
crec que deslleialtat varen mostrar vostès cap als consells
insulars no, no cap als ciutadans de les quatre illes d’aquesta
comunitat, quan no varen fer cap inversió, no ja en el conjunt
de les Illes Balears, sinó sobretot varen fer greuges comparatius
greus cap els ciutadans de Menorca, Eivissa i Formentera. 

Per tant, no em parli de deslleialtats perquè vostès han
donat bona mostra no de ser deslleials als consells insulars,
sinó d’enganar i governar només per alguns ciutadans
d’aquesta comunitat autònoma. Però clar, allò que jo no li
consentiré, és que em digui que aquesta proposta de
pressuposts i sobretot lligada amb la llei de transferències de
serveis  socials és deslleial cap als ciutadans. Miri, no és cap
secret que vostès mai han mirat amb simpatia la creació
d’aquesta conselleria, no és cap secret, fa un any i busques que
haurien de canviar de disc, si m’ho permeten, perquè ja és una
mica avorrit aquest tema i no l’han mirada amb simpatia, supòs
no únicament perquè la consellera sigui d’Esquerra Unida, tema
que els agrada repetir tant, a jo no m’importa, perquè òbviament
som d’Esquerra Unida, sinó perquè òbviament aquesta
conselleria ha posat de manifest l’existència d’aquesta
comunitat que ho tenia tot, ho eren vostès que ho tenien tot, ha
posat en evidència l’existència de nombroses situacions de
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dificultat que viuen molts de ciutadans i ciutadanes d’aquestes
illes.

 I ha posat en evidència que quedava molt per fer encara i
ha demostrat que intervenir sobre la realitat social per canviar-la
i millorar-la és possible, aquesta conselleria ho està demostrant
des de fa un any, fa falta per canviar la realitat social voluntat
política, activitat planificadora, capacitat de gestió i lògicament
disponibilitat pressupostària i les conselleries són els òrgans de
l’Administració autonòmica que permeten fer efectiva una
voluntat política mitjançant una gestió eficaç del seu
pressupost i incrementant serveis, centres, programes, etcètera.

Per tant, lògicament com ja s’ha dit a l’anterior debat, és una
qüestió de voluntat política clara d’aquest govern, de donar
com ja he dit moltes vegades un espai polític, pressupostari i
social a les polítiques de benestar social, però clar això per a
vostès no té cap importància.

L’esmena a la totalitat que presenten, no la presentació que
vostè ha fet barrejant temes varis i jo li aclariré punt per punt
quan m’ho demani en temps i forma, no lògicament en aquesta
intervenció, és molt aclaridora la seva esmena a la totalitat,
vostès  els senyors del Partit Popular, proposen que aquest
Govern s’estalviï 12.000 milions en matèries de benestar social,
és allò que proposen, no? I què volem fer? I què volem fer amb
els  12.000 milions? No sé supòs que volem fer autopistes,
urbanitzacions, camps de golf, focs artificials. M’hauria de
contestar, m’agradaria.

 En canvi la perspectiva d’aquest Govern és una altra, és
ben el contrari, el còmput dels pressuposts de la secció 23, 75
i 73, Institut de la dona, faran que aquest Govern avanci cap a
la millora de la qualitat de vida no només dels col·lectius que
viuen en situacions greus de necessitat, sinó també dels qui es
troben en situacions de vulnerabilitat social i també de la
població en general, sobretot dels joves i de les dones que són
matèries clares de la nostra conselleria i per cert, no són matèria
de transferències.

Miri Sr. Pastor, jo no li diré que aquests pressuposts em
facin botar d’alegria i ho dic no des de l’inconformisme sinó
des de la consciència i del coneixement profund, a peu d’obra
si m’ho permet, de les situacions de necessitat que pateixen
moltes persones a la nostra comunitat. El Sr. Ortea, ara no sé si
és present, si que és present en aquesta sala, que és enginyer
de camins i sembla que això li dóna autoritat per parlar de
polítiques de carreteres, bé la meva professió és més modesta,
jo som treballadora social i no tengui el menor dubte passar de
la modèstia de la meva professió, que això em dóna bastant
solvència per parlar de polítiques de benestar social, això jo
crem que em dóna molt més solvència que molta experiència
parlamentària, fins i tot que tota l’experiència parlamentària del
món. 

Perquè miri jo abans de seure en aquesta cadira, m’he
assegut moltes vegades front a front amb persones d’aquesta
comunitat que viuen en situacions de necessitat, fa molts
d’anys. He tengut l’ocasió de saber com sobreviu un
pensionista que cobra menys de 40.000 pessetes i moltes altres
qüestions que he tengut ocasió de veure no amb papers, sinó
amb els meus propis ulls.

 I clar és aquest coneixement i des d’aquesta consciència
que sé que aquests pressuposts no són suficients per abordar
totes  les situacions de necessitat de la nostra comunitat, clar
entre altres qüestions, perquè la seva herència, Sr. Pastor,
l’herència del seu partit és molt feixuga, costa molt de superar,
però sobretot, allò que jo pens i per començar que aquests
pressuposts de les dues seccions que vostès esmenen a la
totalitat són uns pressuposts solidaris amb la resta de les àrees
del Govern, perquè formen part d’un projecte de govern i són
sobretot uns pressuposts que ens permetran avançar en una
direcció i lògicament en una direcció distinta a la seva i clar
aquests  són els avanços que vostè no s’ha atrevit a mencionar
com a queixes, perquè no hi ha queixa possible sobre aquests
pressuposts, els avanços que presentam marquen una
diferència significativa amb l’anterior govern i vostès per força,
tal com varen assumir a la compareixença parlamentària han de
considerar positivament, perquè si no jo diria que vostès no
són d’aquest món.

Miri hi ha qüestions malgrat de totes les necessitats que no
es cobriran en una exercici pressupostari, segurament ni en una
legislatura, són a més de conscients de la realitat, són
conscients que la realitat social es canvia poc a poc, però estic
convençuda que amb una partida que es duplica en aquests
pressuposts, que és la partida per a pla de prestacions
bàsiques, es donarà una passa que vostès no varen donar en
molts d’anys, fins i tot allò que varen fer durant molt d’anys era
enganar a l’Estat, enganar als del seu propi partit i enganar
sobretot, als consells, als ajuntaments i òbviament als
ciutadans d’aquestes illes.

Miri amb la incorporació de 125 milions més al pla de
prestacions bàsiques no només deixam d’enganar a l’Estat en
aquesta qüestió, sinó que es donarà una passa significativa i
importantíssima per establir una xarxa bàsica d’atenció social a
tots els municipis de les illes per enfortir-la i consolidar-la i això
és la manera de fer que els serveis  socials siguin uns serveis i
un sistema de la categoria que són ara, el sistema sanitari i el
sistema educatiu, però hi ha una altra qüestió més
d’envergadura i importància, més que totes aquestes històries
que vostè m’ha comentat, l’increment de la renda mínima 125
milions més, que aniran lògicament, via conveni als consells
insulars i ciutadans i ciutadanes de tots els municipis de les
nostres  illes, duplicar i passar de 125 milions a 250 milions la
partida que es dedica a rendes mínimes d’inserció o salari social
no em digui que és deslleial amb els ciutadans, jo pens que és
donar una passa significativa, perquè a més significarà
incrementar el nivell de cobertura i arribar a molta gent que està
sotmesa a situacions de precarietat que són el resultat del
mercat laboral inestable i precari que hi ha a la nostra comunitat.
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El pla d’immigració que preveu una inversió de 1.400 milions
en quatre anys té una partida específica a una de les direccions
generals  que és de 45 milions, òbviament per transferir als
consells insulars per posar en marxa els serveis que s’hagin de
posar en funcionament, òbviament. La creació de l’observatori
social i de passada li contestaré aquella pregunta Sr. Pastor, no
crearem més direccions generals, no es preocupi.

 Precisament allò que estam pensam fer i precisament per
donar-li més coherència i per fer una gestió més eficaç i més
austera, pensam deixar de mantenir allò que vostès van
mantenir durant anys, una Direcció General de serveis socials
i un Institut Balear d’afers socials amb competències
duplicades, mesclades i que no feien més que embullar la gent,
una vegada acabat el procés de transferències, lògicament
aquesta conselleria assumirà una qüestió importantíssima que
la llei determina que serà pel Govern de les Illes Balears i
després  també els consells completaran, de la mateixa manera
que completaran els ajuntaments mitjançant els plans sectorials
locals, que existeixen a totes les comunitats autònomes això el
que farà és donar força a la planificació, que és també una gran
assignatura pendent, vostès ho saben i varen deixar molts de
plans sectorials per fer i és un compromís d’aquest Govern i
d’aquest pacte fer una sèrie de plans, que vostè em demanava,
el pla d’exclusió a principis del 2001.

Com assolirem algunes de les qüestions que vostè m’ha
demanat el tema de gent gran i el tema de discapacitats, els dos
plans es presentaran ara a principis  d’any, hi ha partides, una
partida prevista de 70 milions precisament per crear centres de
dia i per crear places d’estades diürnes. Vostè em deia abans
tema del Centre Joan Crespí, miri jo crec que no hauria de dir
allò no és, li torn a dir que llegeixi la llei de transferències. El
Centre Joan Crespí, és un centre que pel seu caràcter específic
i pel seu caràcter de servei interinsular, perdrà grans
discapacitats  físics de la característiques que només n’hi ha
dos a tot l’Estat espanyol, serà un centre al qual podran accedir
tots els ciutadans i ciutadanes de les nostres illes.

I per tant, és un centre que no es transfereix, lògicament allò
que si es transfereix al Consell Insular de Mallorca és el centre
de dia d’Avinguda Argentina. Òbviament el projecte que
vostès  varen anunciar, però que no varen fer, allò que varen
anunciar, parlava hipotèticament de posar en aquest centre, el
centre de dia de Via Argentina, però no varen trobar cap
projecte clar, ni cap projecte ni clar ni no clar, no hi havia cap
projecte urbanístic que donés la idea que efectivament, s’havia
arribat a un acord que això es faria, era una més de les promeses
que durant anys la Sra. Estaràs va fer de cara en aquest centre
que ara, a partir del 2001 començarà a ser una realitat, perquè
amb una partida de 100 milions, que hi ha consignades als
pressuposts, es començarà a construir.

Bé, el tema de la dóna, jo no vull tornar a repetir el debat que
es va produir aquí fa ara un any, però jo vaig apel·lar la
responsabilitat que tenim els polítics de que determinades
coses  passin a la nostra comunitat, clar que si, si no posam
remei, ho posam més fàcil perquè determinades coses passin.
Miri en aquest pressupost de l’Institut de la Dóna, que
òbviament no servirà per abordar totes les necessitats, ni tan

sols per arribar a un objectiu que encara està molt llunyà, que
és arribar a la plena igualtat entre homes i dones, però aquests
pressuposts el que si li puc dir és que no són uns pressuposts
fantasmes, no són uns pressuposts d’aquells que vostès quan
anunciaven el pla d’igualtat entre homes i dones parlaven de
3.000 milions que després eren fum, són uns pressuposts
limitats de 188 milions, però que després hi haurà accions
concretes.

 I allò que jo li dic, de cara al tema de la violència cap a les
dones, al 2001 acabarà amb una cosa que era ciència ficció quan
vostès  governaven, que hi hagués una xarxa d’acollida per a
dones  maltractades, n’estam conveniant un a Menorca, places
a Menorca, estam parlant amb Eivissa per posar-ne un altre en
marxa, estam parlant amb els municipis de la Mancomunitat del
Raiguer, per posar-ne un a la comarca d’Inca i estam en
converses  també amb l’Ajuntament de Palma per col·laborar i
enfortir l’únic centre que hi ha en aquesta comunitat autònoma,
l’únic centre d’acollida que per cert, jo ho sé ben cert, es
finança de doblers del pla de prestacions bàsiques en molt poca
aportació per part de l’Ajuntament de Palma.

Miri jo crec a totes les qüestions que vostè m’ha plantejat
no ha entrat realment, ha entrat en crítiques diverses sobre allò
que som els d’Esquerra Unida, la nostra relació amb UM, que
és la Sra. Munar, la deslleialtat cap als consells, però jo crec que
no ha pogut entrar en qüestions importants del nostre
pressupost, no ha pogut dir que aquest pressupost de la
Conselleria de Benestar Social de la secció 75 i de la secció 23
no serveixen per donar una passa significativa per configurar
un model de atenció social ample per millorar la qualitat de vida
dels nostres ciutadans i ciutadanes.

El tema de cooperació, no hi ha contradiccions dins el
nostre govern, el nostre govern ha pres una clara determinació
respecte a allò que han de ser els fons de cooperació d’aquesta
comunitat autònoma, a pres una determinació claríssima des del
pacte, ha pres la determinació que aquesta comunitat sigui
solidària amb els països pobre, països del sud i d’aquí a que
acabi la legislatura anem avançant cap al 1% del nostre
pressupost en matèria de cooperació i ha pres la determinació
de fer el que vostès no feien col·laborar amb els fons insulars
de cooperació, fins i tot hem col·laborat en reforçar la creació
del fons de les Pitiüses i allò que hem fet és una aportació
econòmica important als tres fons que representen un 28% del
nostre pressupost, però òbviament reservar per altres línies de
cooperació que tota comunitat autònoma i tot Govern autònom
ha de tenir de cara a la cooperació internacional.

Miri jo no li contestaré específicament el tema del dissabte
i qüestions que vostè ha dit, s’ha donat una explicació molt
clara, quan vulgui em fa una pregunta parlamentària i jo li
contestaré, encara que el director general ja ha contestat, jo he
contestat i el que li si li dic és que dono tot el meu suport al
meu director general de Serveis Socials, d’això no en tengui cap
dubte. Però clar i si feim una lectura un poc més política d’això,
jo pens que el Partit Popular si pot estar satisfet en matèria de
serveis  socials, del que si pot estar satisfet és d’haver establert
una xarxa clientelar amb associacions de gent gran molt extensa
i molt consolidada, escolti això és lloable, perquè a mi em
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costaria fer-ho, s’han de tenir potser molts pocs escrúpols per
fer aquesta utilització partidista de la gent gran. Jo segurament
no ho sabré fer, estic ben orgullosa.

I miri, el que resulta d’aquesta qüestió del dissabte, que és
ben cert que fins i tot ara, des de l’oposició, ara que no tenen
responsabilitats al govern de la nostra comunitat autònoma
intenten extreure rendiments partidistes, és a dir, intenten
cobrar-se, no sé si m’escolta o no m’escolta, però jo intenten
cobrar-se allò que varen invertir en les associacions de gent
gran, en activitats socioculturals, en coques en verdura, en
bombons i regals de noces d’or i dir que el que varen invertir en
les associacions, en determinades associacions de tercera edat
i no en polítiques de gent gran. Perquè vostès varen invertir
bastant poc en serveis d’ajuda a domicili, varen invertir bastant
poc en aquests centres de dia que ara reclamen, escolti, l’únic
centre de dia, tret del de la Bonanova, que supòs, ja que el
vàrem inaugurar nosaltres només començar, és que els hi varen
fallar els  comptes, les dates per poder-ho inaugurar abans de
les eleccions, però escolti, a part del centre de dia, el centre
d’estades diürnes de Reina Sofia, Reina Sofia, no em fa res
d’anar a visitar un centre que es digui Reina Sofia, a part
d’aquest que es va transferir des de l’Inserso i que el va
inaugurar la Ministra Matilde Fernández, vostès de llavors ençà
fins al centre de la Bonanova, que miri mala sort el vàrem
inaugurar nosaltres, no vàrem construir cap centre de dia
d’estades diürnes, escolti en un any nosaltres hem construït,
hem inaugurat el de la Bonanova, hem posat en marxa en de
Montuïri i d’Eivissa. A més al 2001, ben aviat, lògicament
perquè s’està treballant des de fa un any, es posaran en marxa
uns quants centres de dia en diversos municipis de les nostres
illes.

Bé Sr. Pastor, jo pens que hauríem d’estalviar en aquest
plenari, en aquesta comunitat l’hauríem d’estalviar el cost que
representa estar tots nosaltres aquí, de fer, d’escoltar una
esmena que jo pens que els ciutadans d’aquestes illes no es
mereixen, perquè els ciutadans d’aquestes illes es mereixen que
hi hagi política de benestar social en aquesta conselleria i es
mereixen també que es posin en marxa, com s’estan posant
polítiques transversals  amb altres conselleries que vostès no
entenen, no tenen ni idea que és això de la transversalitat
perquè ni tan sols sabien el que era coordinar i no em faci entrar
en detalls, perquè jo sé la nul·la coordinació que hi havia entre
acció social i sanitat de manera que ara hem hagut de posar en
marxa nosaltres comissions que abans ni molt menys existien.

Jo crec que és un llàstima fer perdre el temps parlant
d’aquesta esmena a la totalitat, jo pens que és una llàstima
donar als ciutadans la idea que hi ha un partit nombrós de
l’oposició, que pensa que els ciutadans no mereixen polítiques
de benestar social, jo crec que seria més encertat que vostès si
volen treballar pels ciutadans d’aquestes illes dedicassin els
seus esforços a convèncer els seus companys del Govern de
l’Estat, que no posi entrebancs cada vegada que des d’aquesta
comunitat es vol avançar en aconseguir beneficis per a les
persones d’aquesta comunitat, beneficis  precisament pels més
pobres, ja sap que li estic parlant de pensions, però sobretot
que no faci aquest timo que està fent a les comunitats
autònomes en l’aplicació d’una llei que haurem d’aplicar a partir

del mes que ve, de la llei penal juvenil i que suposa avançar en
democràcia, avançar en integració social dels menors, però que
a vostès els agradaria molt que fracassés, no només perquè
fracassin els governs que no són del seu color polític, sinó
també perquè fracassi una idea en la qual vostès es senten molt
moltestos, fracassi la idea que és possible integrar i que és
possible donar alternatives que vagin més enllà de la policia i
les presons.

Sr. Pastor, jo pens que retirar aquesta esmena i entendre que
d’una vegada per totes s’està avançant, que ja és molt, en
polítiques de benestar social en aquesta comunitat autònoma
és una realitat i ho és òbviament gràcies a aquest govern de
progrés.

Gràcies.

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

EL PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Para la réplica tiene la palabra el Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Sra. Consellera, no m’ha contestat
absolutament a res d’allò que li he demanat, no m’estanya. És
a dir, normalment sempre fa el mateix.

Començarem per cooperació. El dia 10 de març de 1998, el Sr.
Damià Pons, no el que seu aquí, sinó aquell famós conseller del
Consell Insular que va ser reprovat pel seu pacte i ho poden
veure al Diari de Sessions deia en aquesta tribuna, en nom del
pacte de progrés, proposava el següent, a una moció resultant
d’una interpel·lació i deia: proposam que es canalitzi
íntegrament tots els recursos que es destinin al Govern Balear
a les ajudes del tercer món, a través dels fons de solidaritat i
cooperació de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i Formentera,
això ho deia el Sr. Damià Pons, més tard també deia el Sr. Pons,
vull que siguem la primera comunitat autònoma d’Espanya que
funcioni a través del fons de solidaritat, íntegrament amb
doblers del Govern Balear, abans s’encadenaven, ara no
s’encadenen, abans volien tots els doblers pels fons i ara no els
ho donen. Les seves contradiccions.

Jo no sé si el problema d’inaugurar Reina Sofia és el nom, li
podrien posar la Pasionaria, tal vegada les aniria millor. Tema
d’unitat i convivència, no m’ha contestat absolutament a res,
vostès pensen resoldre el tema de les parelles de fet amb
4.492.000 pessetes? Vostès pensen resoldre aquest problema
amb aquests doblers? Jo crec que no. Tema de la dona, vostès
han convertit l’Institut de la Dona, que varen tenir el nostre
suport, amb l’autèntica repartidora, més capítol 1, més capítol
2 i tota la resta en capítol 4, han deixat de capítol 6, 4.000.000 de
pessetes i no em digui que firmaran convenis amb els consells
insulars, perquè el consell de Mallorca li hem demanat i ens han
dit que no en saben res, deu ser amb els altres consells insulars.
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Sra. Consellera, els temes socials ni són seus, ni són de
l’esquerra, ni seus, ni de l’esquerra. Jo si amb una cosa hem
avançat tots els partits polítics, és en la sensibilitat pels més
desfavorits. Això si que vull que ho tenguin clar, però avui
vostè no em pot treure d’un debat, que li he dit en primer lloc
està marcat per les transferències i vostè no m’ha dit que farà
amb els 2.000 milions de pessetes que té de l’Ibas i vostè
transfereix i no m’ha dit que farà amb els 1.199 milions de
pessetes  de secretaria general tècnica de benestar social, que
transfereix en la seva totalitat i se’ls queda vostè i no els
transfereix als consells insulars. Amb els doblers que vostè els
transfereix no poden fer absolutament res de res.

 Vostè m’ha dit que el Partit Popular no va fer res, bé jo ara
li diré, centre de dia de’n Vall, Santa Eulàlia 39 milions, centre de
dia de Deià, centre de dia de Valldemossa, que l’inauguraran
vostès, centre de dia de Montuïri, centre de dia d’Andratx,
centre de dia de Sant Joan, centre de dia de Llucmajor, en
aquests  moments en construcció, però vostès tenen paralitzada
la segona fase, centre de dia del Molinar, centre de dia de Ca’n
Picafort, centre de dia d’Alcúdia, centre de dia del Port de
Pollença, centre de dia d’Alaior, centre de dia d’Esporles, en
vol més, centre de dia de’s Cap de Llamp, de Santa Margalida,
de Mancor de la Vall, de Santa Eugènia, de Migjorn, de Son
Macià, de Manacor. A Eivissa, centre de dia residència Ca’s
Serres d’Eivissa, Menorca, reforma i ampliació de Bintaufa,
centre de dia, Trapucó, residència a Menorca, ajuda a Asimpro,
Mallorca, centre de dia i residència a les (...) A Sencelles, ajuda
a Aproscom a Manacor, ajuda a la Unac de 600 milions de
pessetes més 200 milions de pessetes per a inversió a tots els
més de quaranta centres que té la Unac, Amadib, es Nimo,
Gaspar, Auser, Master Misericordia, etcètera. 

I vostè diu que no hem fet res. Tercera edat, obres de
residència de Sineu, increment de places de residència de
Manacor de 62 places, 100 milions de pessetes, construcció de
la residència de Felanitx, que el Partit Socialista Obrer Espanyol
ens negava amb pa i sal. Residència de Maó, col·laboració en
la residència de Santa Marta, és a dir, en vol més? En duc més,
tot això ho són i vostè em diu que el Partit Popular no va fer res
en acció social, jo no sé com ho diu. En tema de tercera edat, jo
crec que una cosa ha quedat demostrada aquí dalt Sra.
Consellera, vostè no té cap tipus de sensibilitat amb els nostres
majors, no té cap tipus de sensibilitat amb els nostres majors,
podem parlar de bombons, jo he vist la cara que feia la Sra.
Munar, també en regala de bombons, però això no té
importància, és a dir, els bombons que es puguin regalar no té
importància, sap les activitats que fan els nostres majors, tan si
les fa el Govern, com si la fa la federació, com si la fa el mateix
Consell Insular, li pareixen poc importants? Li pareix poc
important la gimnàstica, les arts plàstiques, tot allò que fan els
nostres majors? Fa vint anys sap com estaven els nostres
majors? A dins ca nostra arrufats, sap com estan ara? Estan
molt millor, estan dins un centre, són independents i tot això
s’ha fet gràcies a polítiques, que fins i tot partits que no són el
nostre com puguin ser Unió Mallorquina, també han fet coses
des de les seves institucions, no només ho fa el Partit Popular.

Sra. Consellera no els tiri enterra, gràcies a Déu, aquestes
competències han passat a mans de la Sra. Munar, que amb
aquest aspecte és molt més sensible que vostè. Nosaltres tenim
una altra manera de governar, ja li he dit Sra. Consellera, tenim
una altra manera de governar, vostès des de fa un any i mig es
dediquen a una persecució política cap a Rosa Estaràs, vostès
li varen posar una denúncia davant el Suprem, ha llegit el Diari
de Balears avui? Ja li comença a sortir un poc malament, miri
quina diferència, sap qui és la darrera persona que ha contractat
al Xip, nom Daniel Cámara, li sona? Nosaltres no hem dit
absolutament res, sap per què? Perquè la responsabilitat no ens
deixa, vostès sabem que varen fer un concurs i sé allò que em
dirà, però sap que s’altra part no l’ha volguda firmar, sap que
els seus socis del consorci del Bisbat, que crec que estan nets
de tot pecat, nets de tot pecat no l’han volgut firmar, vostè sap
que la primera obra que ha fet aquest senyor no ha pogut firmar
el butlletí, ho sap vostè? I nosaltres no li deim res, perquè
massa deu sofrir aquest al·lot, aquest senyor, tenint el seu pare,
que té una responsabilitat pública i que té una pressió damunt,
aquest senyor té tot el dret del món a fer feina al Xip i aquí on
sigui i si les coses s’han fet ben fetes enhorabona Sra.
Consellera i nosaltres no tendrem absolutament res a dir.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pastor. Para cerrar la cuestión incidental, tiene
la palabra la consellera Sra. Caro.

LA SRA. CONSELLERA DE BENESTAR SOCIAL
(Fernanda Caro i Blanco):

Senyores i senyors diputats, camarada Sr. Pastor; li ha
agradat, eh? Bé, intentaré contestar-li les preguntes, ja que li
agraden els interrogatoris, ja m’estic acostumant a les
comissions d’acció social, discurs poc, interrogatori,
acusacions; però bé, li contestaré. Miri, vostè em treu el discurs
del senyor Pons, que no és membre d’aquest Govern, em treu
un discurs i jo li he xerrat dels  principis, dels objectius i de les
orientacions d’aquest govern en matèria de cooperació social.
I per suposat li he mencionat una qüestió que ara sembla que
per a vostès és tan important com és transferir als fons insulars
de cooperació tots  els doblers de cooperació, sembla que sí, ja
que m’ho demanen, o sembla que només vulguin trobar no sé
quina qüestió, però vostès la transferència que feien al Fons
Insular de Mallorca, al fons de cooperació, al Fons Mallorquí,
perdó, era de 5 milions, i aquest govern fa una transferència en
el 2000 de 100 milions i farà una transferència en el 2001 de 110
milions, a més de 50 milions per al Fons Menorquí i 50 per al
Fons Pitiús, que s’ha fet aquest any, i pujarà per poder
configurar el que són les xarxes municipals de cooperació. Per
tant, no sé si troba contradicció amb alguns discursos del
passat, però en el que no hi ha contradicció és en el que es va
proposar en el nostre pacte de govern i no hi ha contradicció
en el que feim a la pràctica.
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Parelles de fet. Bé, sembla que tenen ganes també d’encetar
aquest debat, em sembla bé, perquè una de les principals
qüestions per a nosaltres era, precisament, que sobre el tema de
parelles de fet es fes un debat social ampli i que tothom digués
el que trobàs que ha de dir, i vostès també, Sr. Pastor. Quan
tenguin, a més, l’avantprojecte de llei crec que estaran ben
contents de comprovar que aquesta llei, al marge de qüestions
que vostè vol trobar de la nostra relació especial d’Esquerra
Unida amb UM, aquesta llei suposa un avanç significatiu per
assolir una societat en la qual els ciutadans i ciutadanes
tenguin els mateixos drets civils uns i altres. Per tant, és una llei
que, òbviament, es farà i s’aprovarà, la llei que jurídicament es
pugui fer i es pugui aplicar. I òbviament també, la llei que el joc
de minories i majories parlamentàries permetin, però de minories
i majories parlamentàries en plural, Sr. Pastor. Per tant, serà una
llei que, és una llei que un govern de progrés i un govern de
progrés que està format per partits d’esquerres no pot eludir i
no pot deixar de posar en marxa i no pot deixar de donar suport,
perquè si suposa un avanç en la defensa dels drets de les
persones, aquest govern ha d’estar donant suport i ha d’estar
tirant cap endavant.

6 milions? Miri, un exemple de la nostra, 4 milions, perdó,
gràcies, un exemple de la nostra austeritat, perquè el que
pensam fer amb aquesta llei no és més que elaborar-la, aprovar-
la, crear el debat social i res més, i que s’apliqui. Una altra
qüestió, òbviament, és el tema de família, del qual però vostès
no feien massa inversió pressupostària.

Miri, em deia si el centre Reina Sofía, el centre de
tecnificació s’ha d’inaugurar, no s’ha d’inaugurar. Miri, li
contest, sí, s’ha d’inaugurar, hi ha una partida pressupostària
per fer l’acte de recepció i perquè es posi en marxa.

Miri, jo no sé si La Pasionaria era o no una persona a la qual
li agradaven els esports, el que sí sé és que el centre Reina
Sofía era un nom que hem heretat, que segurament jo no hauria
proposat, però era un nom ja heretat i que es va fer precisament
per la vinculació que la Casa Reial té amb el centre de vela
Reina Sofía. Miri, a mi m’és igual el nom, en aquest cas m’és
igual, m’agradaria un altre, per què li he de dir el contrari?,
m’agradaria un altre; però el que m’interessa és que en aquesta
comunitat hi hagi un centre de tecnificació per als nostres
esportistes, i això serà una realitat l’any que ve.

L’Institut de la Dona, capítol 4, repartidora. Miri, vostè fa
una lectura intencionada i els que entenen menys de
pressuposts  tal vegada els enganya, però als parlamentaris crec
que no; el capítol 4 no és només per fer de repartidora amb les
ONGs, no es fa de repartidora amb les ONGs si hi ha uns criteris
per a la subvenció, i precisament des de l’Institut de la Dona hi
ha uns criteris per a la subvenció. Però sobretot el capítol 4 és
un capítol que permet conveniar i fer concerts i fer convenis
amb les entitats públiques i per suposat amb els consells
insulars i amb els ajuntaments.

Com li he dit, s’ha xerrat amb el Consell d’Eivissa i
Formentera, s’ha xerrat amb el Consell de Menorca per posar en
marxa aquests dos centres de dia i per al centre d’Inca s’ha
incorporat el Consell de Mallorca, està vostè mal informat, per
al centre d’Inca s’ha incorporat a diverses reunions, no diré el
nom de la persona, però li puc dir perquè és així, persones,
polítics, no tècnics, al Consell de Mallorca.

Miri, què pensam fer a l’Ibas amb 2.000 milions, crec que
m’ha dit? Doncs, precisament li he esmentat una sèrie de
qüestions, des de posar en marxa el centre Joan Crespí;
mantenir, per suposat, aquelles matèries que segons la llei de
transferències de serveis socials es reserva el Govern de la
comunitat autònoma, com és el centre base; ampliar aquestes
prestacions; posar un centre base a Eivissa, que és una
necessitat; ampliar l’EVO, l’Equip de Valoració i Observació i
Diagnòstic per a Discapacitats que també queda com a una
competència del Govern; gestionar les pensions, les pensions
assistencials  i no contributives, que també, segons la llei, és
una competència que quedarà reservada al Govern de la
comunitat autònoma, i impulsar els plans de discapacitats i de
gent gran. I amb concert també amb els consells insulars, ajudar
a dibuixar i a posar en marxa aquesta xarxa de prestacions. Miri,
li donaré un exemple, amb el Consell de Menorca pràcticament
tenim dibuixada i tenim coberta, d’aquí al 2003 tendrem cobertes
totes les necessitats residencials i de centres de dia d’aquella
illa. Com es fa? Coordinant-se, implicant-se pressupostàriament
les dues administracions.

I després es confon vostè, escolti, la SGT, la secretaria
general tècnica és la secretaria general tècnica de tota la
conselleria, sap que hi ha vuit àrees de gestió i que es
transfereix la gestió de part de l’Ibas i de serveis socials, i que
està pendent el tema d’esports. I que com que encara no hem
arribat a cap acord, jo no informaré aquí, perquè, a més, tampoc
no és el tema. Per tant, aquests 1.600 milions que vostè em diu,
200, perdó, ja veig que se sap de memòria el meu pressupost, és
per a tota la conselleria. Però, a més, li he de dir que
precisament la secretaria general tècnica és l’única de tota la
conselleria, l’única àrea que no puja, el contrari que baixa el seu
pressupost. Per tant, demostra que òbviament aplicam criteris
d’austeritat, però demostra, a més, que aquesta conselleria està
clarament consolidada, perquè matèries que s’havien de deixar
en aquesta secretaria ja no fa falta perquè s’han creat les
estructures que ens havíem compromès a crear, com és ara
l’Institut de la Dona.

I centres de dia, per favor, no confongui, quan jo xerr de
centres de dies xerr de centres d’estades diürnes per a assistits,
és d’això  que xerr. I quan vostè xerra de tota aquesta tirallonga,
per cert que alguns no estan acabats, com és el centre de dia de
Deià, vostè xerra de llars, vostè xerra de vegades de bars, d’una
barra, un localet perquè vagi la gent gran a reunir-se i està molt
bé, jo no li dic que no; però no confongui, perquè centres
d’estades diürnes vostès no en varen construir cap ni un.

I és cert, clar que sí, si jo li he dit que ha fet una bona
política clientelar amb les associacions, clar que sí que ha
construït  molts de llars a totes les illes, d’això se’n varen
recordar fins i tot de Formentera, mira quina casualitat,
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Formentera era per a vostès una illa important per segon qui,
segons quines qüestions. Però, escolti, 1.400 persones en llista
d’espera de residències, no va davallar ni es va moure aquesta
llista d’espera més que per pujar. Vostès varen heretar i varen
rebre de l’Estat la residència de Felanitx, però no la varen
acabar, l’inaugurarem també nosaltres; però no varen construir
cap altra residència, varen concertar places, clar que sí, varen
concertar places, però no públiques, no públiques, perquè de
fet l’única residència pública del Govern que hi ha ara en
aquesta comunitat autònoma és la residència de la Bonanova,
que també es va transferir des de l’Inserso. Per tant, el que
vostès  varen dedicar a gent gran li he dit, coca amb verdura,
activitats socioculturals que són molt importants, clar que sí,
són molt importants, però jo li diré que, tot i que em sembla molt
important, per a aquest govern no pot ser prioritari, no pot ser
prioritari; havent-hi 1.400 persones en llista d’espera per a
residències i havent-hi aquesta necessitat de centres de dia
d’estades diürnes, pens que vostès han fet una aposta
claríssima per a política de gent gran molt clientelar, està
bastant clar que és així.

I bé, de totes maneres estam tots contents, Sr. Pastor,
perquè vostè està molt content que se li transfereixi el tema de
les activitats socioculturals per a gent gran a la Sra. Munar,
perdoni, es transfereix als tres consells insulars, també es
transfereix a la Sra. Barceló i a la Sra. Costa, i nosaltres també
estam contents, perquè fa molt de temps que demanam que els
consells  insulars puguin gestionar el que està més prop dels
ciutadans, per tant, estam tots contents.

I miri, ja per acabar, vostè llança aquí Daniel Cámara, el
coneix, clar que sí que el conec a Daniel Cámara, sí, i sé que ha
entrat a treballar com a electricista a la Xip; i sé, perquè tenc els
papers, que ha passat unes proves anunciades a un diari,
anunciades a un diari, amb un perfil, amb unes característiques,
i miri, quina mala sort, quina mala sort, que resulta que
òbviament és el fill del Sr. Cámara; li diré més, per si li agrada
saber-ho, que és militant d’Esquerra Unida, tal vegada això
encara l’encoratja més per dir que feim corrupció. Vostè diu, no
em full ficar, ho diu, clar, sí Sr. President, ho diu, no em vull
ficar, ho llança però no s’hi vol ficar; perquè no s’hi pot ficar,
no s’hi pot ficar. Miri, si això és tot el que pot dir de la
corrupció nostra estic ben contenta i ben tranquil·la, ja hi
estava, no es pensi, ja hi estava, si això és tot el que pot dir,
miri, quina tranquil·litat. Però clar, jo li diré una qüestió, abans
de mirar i preocupar-se per contractacions ben fetes
d’electricistes de la Xip s’hauria d’haver preocupat de
contractes que des de la Xip es feien molt més milionaris, molt
més fraudulents per a aquesta comunitat autònoma, molt més
poc rendibles, al contrari, precaris, com és l’Alberg de la
Victòria, del qual ha estat pagant aquesta comunitat el deute
perquè els gestors traguessin beneficis. Crec, Sr. Pastor, que
vostè intenta veure, encara que no la veu, la paja en el ojo
ajeno y la viga en el propio ni le molesta, ni li molesta, vostès
tenen una biga immensa en els seus ulls d’aquelles grosses que
es fan servir, d’això el Sr. Ortea em dirà si m’equivoc, crec que
es fan servir unes grans bigues per construir túnels, i vostès
d’aquestes  bigues no se’n recorden; intenten veure no sé què
d’una contractació.

Sr. Pastor, el cas és que vostè no ha demostrat que aquests
pressuposts  no serveixin per a tot el que jo li he demostrat, una
vegada més per avançar en el benestar social i en la qualitat de
vida dels nostres ciutadans que es farà, òbviament, només, torn
a repetir, des de partits que siguin solidaris, que siguin
responsables  de les seves actuacions i que cerquin la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans i no el seu propi benefici.
Gràcies.

(Remor de veus).

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sra. Consellera. Sr. Conseller, ¿abre otra cuestión
incidental? Tiene la palabra.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Em sent al·ludit per una part d’aquest
debat, doblement, com a membre del Govern i com a membre
d’una determinada organització política. Com a membre del
Govern, com a parlamentari d’aquesta legislatura i de l’anterior
vull dir el següent: si la contractació de l’electricista de Xip
presenta cap tipus de problema, d’incògnita sobre les raons
que l’han provocada o sobre si s’han utilitzat recursos públics
per afavorir la contractació d’una persona que no té altre títol
que un determinat lligam política, jo els convid, com a grup
parlamentari, què ho diguin, que ho presentin, que ho
investiguin i que ho duguin a l’enfront, però no ho llancin
amagant la mà després. Què és aquesta porcada com a manera
d’actuar? Facin una petició de comissió d’investigació, facin
una pregunta parlamentària, facin el que vulguin, demanin
l’expedient, però no facin això. Què és això, quina manera
d’actuar és aquesta?

Tenc un consorci que depèn de la meva conselleria on hi ha
48 persones contractades, més de 40 estan contractades amb
frau de llei. Quan es va publicar ..., vol que li dugui els informes
jurídics? Faré una compareixença parlamentària, ja que m’ho
demana, per presentar els informes jurídics d’això. Ah que sí?
Idò ho farem. Quan va sortir als mitjans de comunicació al
principi d’aquesta legislatura no només la situació laboral, sinó
els  llinatges de moltes persones, parlant de llinatges, vaig sortir
defensant aquests treballadors, vaig fer una roda de premsa en
defensa d’aquests treballadors, perquè la culpa no és dels
treballadors del Codefoc, la culpa és dels gestors que, sense
cap tipus de vergonya política, feien contractacions
fraudulentes. I jo, com a nou gestor d’aquesta conselleria, he
sortit a defensar els treballadors, i, evidentment, sense cap
tipus d’escrúpols a l’hora de denunciar l’actitud dels anteriors
gestors. Bé, això és la manera, crec jo, d’actuar, de veres. Si
vostès tenen interès i volen una compareixença parlamentària,
no es preocupin que vos la donaré, vos la plantejaré i és un
compromís  que adquiresc solemnement en aquest plenari;
presentaré els informes polítics, hi haurà la nòmina, però serà a
petició del Grup Parlamentari Popular. Però en qualsevol cas,
aquesta és la manera d’actuar, de veres, demanar informes
jurídics, parlar de coses concretes, però no efectivament agafar
persones i llançar-les enmig d’aquest plenari, sense cap tipus
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de defensa i sense cap tipus de rigor, això és tan de poca-
vergonyes com contractar quaranta persones amb frau de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Para réplica tiene la palabra el Sr.
Pastor.

EL SR. PASTOR I CABRER:

M’imagín que per a aquest president no té el mateix
qualificatiu “pallaso” que “pocavergonya”, però bé, a aquest
grup parlamentari ja hi estam acostumats; ahir ens varen retirar
la paraula per anomenar “pallasso” a un diputat.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pastor, no discuta con la Presidencia, porque no se trata
de eso. Ayer se retiró, no se retiró a nadie la palabra, se le dijo
al Sr. Font que no insultara a otro diputado directamente. No he
entendido en este caso, por lo menos yo no lo he entendido, y,
si no, pido disculpas, que se haya insultado directamente a una
persona en concreto. Si quiere la palabra, continúe en el uso de
la palabra.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Conseller, jo a cap moment
de la meva intervenció he utilitzat la paraula corrupció, si no, ho
llegeixi quan surti gravat al Diari de Sessions, i no l’he utilitzada
per seny i perquè no tenc cap tipus de documentació que m’ho
reafirmi, no l’he utilitzada; però jo li he dit, Sr. Conseller, i vostè
estarà d’acord amb mi, que quan un consorci que jo conec i que
coneix l’altra part, que l’altra part és la Fundació d’Esplai Illes
Balears, presidida pel Bisbe i delegada la vicepresidència en el
Sr. Ramon Serra, no firmen un acord és perquè qualque cosa hi
pot haver. Nosaltres seguirem el procés, Sr. Grosske, nosaltres
seguirem el procés, i nosaltres, si està ben fet, no tenim res en
contra ni del Sr. Cámara ni del seu fill, poden estar ben segurs;
no som com vostès, vostès la persecució que fan contra la Sra.
Estaràs, això és una persecució política, nosaltres no la farem.

I, Sr. Grosske, i ara li dic una cosa, el dia que el meu partit,
el Partit Popular, em faci fer una cosa d’aquestes d’anar contra
les persones per raons polítiques, aquest diputat li anuncia que
deixarà la política. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Pastor. Sr. Grosske, para terminar.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Gràcies, Sr. President. Miri, probablement el problema és
que vostè no ha citat la paraula corrupció. És a dir, si vostè,
com acaba de confessar i de dir, no té elements per argumentar
que això hagi estat una contractació irregular, tengui la

prudència d’esperar, de demanar la documentació, d’examinar-
la, de fer les interpel·lacions i preguntes que siguin necessàries
i després, si hi ha fonament, facin les acusacions pertinents. El
pitjor del que vostè ha fet és posar una persona que no és
d’aquest Parlament, que no pot demanar la paraula ni defensar-
se, ...

(Remor de veus i pausa de l’intervinent)

... una persona que no ocupa cap càrrec públic d’aquesta
comunitat i l’ha utilitzada per fer -un electricista efectivament-,
per fer una insinuació. Jo crec que les coses serioses no
s’insinuen, es diuen o es callen, s’acusa o es deixa d’acusar.

Jo al Sr. Font, que tant s’esvalota i tan crida i tan belluga, li
he dit de tot, i tot el que li he dit ho mantenc, tot el que li he dit
i que està escrit al Diari de Sessions i a articles de premsa ho
mantenc, perquè són coses serioses que jo he pensat i he dit;
però jo del Sr. Font no he insinuat res, l’he acusat de moltes
coses, però no he insinuat res. No es ve a aquest Parlament a
insinuar, es ve a fer política seriosa d’acusar o de no acusar, sí,
sí, qualque acusació seriosa s’ha fet en aquest Parlament per
part d’aquest grup parlamentari al qual jo pertany i encara els
cou el cul de l’acusació que s’ha fet.

I en el tema de la Sra. Estaràs, efectivament, la Conselleria de
Benestar Social ha fet l’únic que podia fer per a no incórrer en
una il·legalitat. Si hi ha uns informes jurídics que diuen que hi
ha la comissió d’irregularitats, efectivament la consellera, el
Govern mai no pot guardar aquests informes a un calaix, això
són pràctiques que a vostès els deuen sonar com a comuns,
com a innocents, com a normals, però no són normals; quan hi
ha informes jurídics que denuncien irregularitats l’obligació de
l’administració i dels governs és posar-les damunt la taula i dur-
les a les instàncies pertinents. Això és la manera d’actuar
democràticament, però jo entenc que quan jo parl d’aquestes
coses  i els don criteris i consells, vostès se’m posen nerviosos
perquè lògicament tot això de la democràcia, de la transparència
i de l’ètica política els agafava i els continua agafant molt
d’enfora. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Volvemos al debate de la enmienda; Sr.
Font, ¿me pide la palabra por ...?

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Alusiones, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Dos minutos.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, miri, Sr.
Grosske, jo el que li diré és una cosa, que jo el respect perquè
vostè és el meu conseller de Treball; però a vostè li hauria de
caure la cara de vergonya avui aquí. Vostè, i després, de
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passada, manté paraules que ha dit  aquí durant molt de temps
de part meva, doncs sempre ha dit mentides, m’escolti bé,
mentides, perquè no ha tengut mai la subtilesa d’agafar una
sentència del que vostè, com si hagués menjat set plats d’arròs
plens i estigués gojós quan aquí m’ha acusat de falsedats totals
i absolutes. S’imagina vostè que el que ha passat avui, hagués
estat al revés? Ho han preparat, ho han maquinat, ho han
col·locat, és que vostès tenen la gran habilitat de fer creure a la
gent el contrari del que a nosaltres ens acusarien. Vostè és
conseller, i estic empegueït avui que sigui el meu conseller,
perquè vostè, quan és conseller s’ha de seure com a conseller,
i si no està com a conseller se’n vagi més enrera, home, que ja
basten els paripés que ens fan al debat de l’autonomia, que
s’autoestudien vostès; hi ha per enfadar-se, hi ha per enfadar-
se.

Un poquet de vergonya i un poquet de respecte a aquests
diputats. I si la vicepresidència del consorci aquest no ho firma,
és un motiu que té el Sr. Pastor per dir-ho. Vostè diu que si hi
hagués un motiu. Aquest. Es baralli amb el Bisbat si vol, però
vostè no pot llevar la llibertat d’aquest senyor que pugui xerrar
d’això.

Ja està bé, sap a què pertany vostè? Al Partit Comunista.
Escolti, escolti, sí, sí, Sra. Caro, vostès els mataven de fam i no
els ensenyaven el món, sort  que vàrem tirar el mur a terra i no
varen ser vostès, vàrem ser nosaltres.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Font.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Molt breument, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Grosske, todavía no le he dado la palabra. Por alusiones
no le daré la palabra, si quiere usted abra otra cuestión
incidental.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Muchas gracias, Sr. Presidente. Miri, hauríem de reconduir
una mica aquest debat, hauríem de mirar de reconduir-ho per
respecte a la Cambra, però és evident, és a dir quan s’entra en
determinades dinàmiques és una mica mal d’aturar. Jo,
lògicament, ara, per respecte a la pròpia Presidència i per no
entrar en una cadena de nous debats que es van engirgolant un
darrera l’altre, no entraré a moltes de les al·lusions que vostè ha

fet cap a la meva persona, cap al meu partit, que supòs que es
refereix a d’altres partits, però és igual, jo entenc que dins la
propaganda que vostè venta tot és el mateix; però li vull dir una
qüestió, perquè vostè ha demanat la paraula per al·lusions, no
és ver?

Miri, intentaré objectivar la qüestió, perquè aquí donam
criteris del que s’ha de fer quan un percep una irregularitat,
quan un té un informe jurídic al calaix que diu que hi pot haver
irregularitats, parlam de criteris, no és ver? Jo li explic una mica
quin és el nostre punt de vista. Miri, el meu punt de vista, Sr.
Font, és que si jo hagués estat condemnat per delicte electoral
ja no hi hauria aquest debat, perquè jo mai no hagués estat ni
diputat ni conseller, això és un altre criteri que vostè,
evidentment, no comparteix; però aquesta és la nostra
diferència. I jo li he dit moltes vegades, li he retret moltes
vegades, ja fa temps que no, perquè no és qüestió,
evidentment, d’anar perseguint els fets del passat de manera
sistemàtica; però això és així, vostè i jo tenim una percepció
molt diferent. Si jo hagués estat condemnat per delicte electoral,
no és que me n’hagués d’anar una mica més enrera, és que ja
no seria en aquesta cambra, i aquesta és una de les grans
diferències, que jo pens que al meu grup l’honoren i que al seu
grup s’ho haurien de fer mirar una mica. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Grosske. Sr. Font.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Gràcies, Sr. President ...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, un momento, le ruego que, le doy la réplica, pero
que no me haga luego forzar otro turno de alusiones.

 EL SR. FONT I BARCELÓ:

No lo dude que no lo intentaré. Gràcies, Sr. President, i
gràcies, Sr. Grosske, perquè, per primera vegada en aquesta
cambra, m’ha donat peu a poder contestar al que vostès s’han
inflat la boca, se’ls ha inflat la llengua, fins i tot el cap, del
famós tema de l’any 87 del vot per correu a sa Pobla, del qual sí
que hi ha hagut periodistes que moltes vegades ja han llegit la
sentència i m’han dit, “Jaume, tens tota la raó”, això no és el
que han dit els polítics de l’esquerra durant molts d’anys.

Miri, Sr. Grosske, escolti, el que jo li he dit primer de tot, a la
primera part, és que vostè aquí durant tots els anys que ha
estat a la legislatura ha posat madura infinitat de gent que aquí
no s’ha pogut defensar, i això ho saben els periodistes també;
i vostè ara ve aquí a donar lliçons d’ètica d’això; a partir d’aquí
ja està desacreditat, asterisc, però gros, un asterisc gros, això
és predicar el que no creuen...
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(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Font, li prec que empri un llenguatge adequat en aquest
parlament.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. President, no sé si asterisc és un mal llenguatge, ens han
dit pocavergonyes, no ho he emprat jo, jo no ho diré; he dit que
el conseller era el meu conseller. I només li diré una cosa, el que
jo li puc dir i ho he dit moltes vegades, la democràcia es
fonamenta en tres pilars, un dels pilars és la justícia, Sr.
Grosske; jo no m’amag de l’error de l’any 87 que uns vots per
correu no tenguessin el poder notarial, sempre he defensat que
mai no va votar mort ni jo vaig falsificar cap vot; està demostrat
a la sentència que no va votar cap mort ni en Jaume Font va ser
autor material del fet; de l’únic que vaig ser inhabilitat sense
perdre el càrrec durant vuit mesos i tornar al meu càrrec va ser
pel fet de no dur els poders notarials. Potser que n’hi hagi
d’altres que cometessin uns altres errors, però a mi la justícia
em va dir el que havia de fer i ho vaig complir, i com que em va
dir que no havia falsificat i que no havia fet votar cap mort, Sr.
Grosske, jo, com que estic tranquil del que vaig fer, em vaig
tornar a presentar a unes eleccions, no per quedar net
políticament, li garantesc, no. Però al meu poble, que és on va
passar, i vostès aprofiten el que va passar allà per vendre-ho
amb una espècie de campana i faci més renou a tot Mallorca i a
la comunitat i a qualcú fins i tot a diaris nacionals, per fer mal
als partits, han lluitat contra jo. I jo en aquest sentit sempre he
dit, ahir ho vaig dir, que jo en democràcia m’he equivocat, però
la meva democràcia, que és la seva, té un avantatge, fill meu,
que és el que esper que les meves filles tenguin un dia, que si
s’equivoquen i un ho reconeix, com jo amb els poders notarials,
ets  lliure dins aquest país, tens tots els drets; jo he estat
assegut devora companys del PSOE al Senat que els seus inicis
polítics eren a agrupacions terroristes, sí, jo sí; no, no
s’enfadin, però és legítim, això no és dolent, un 10 per a ell. I
entenc la democràcia des d’aquest punt de vista i l’entenc, Sr.
Grosske, des del punt de vista que les persones es poden
equivocar, si vostè és tan perfecte allà vostè, jo el respect. Però
respect una cosa molt important si se sent un demòcrata, i si
vostè era un d’aquells que tal vegada a l’any setanta-cinc, que
jo tenia catorze anys, tal vegada corria amb mi a la Plaça
d’Espanya que els grisos ens venien darrera; de passada feien
una pel·lícula que es deia Emmanuelle. Li explic tot això perquè
sàpiga que tal vegada lluitam pel mateix, i el que ha de deixar de
banda són els dos coneixements seus i em respecti, em respecti
a mi que jo el respectaré a vostè.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Sr. Grosske, per tancar la qüestió
incidental en el temps mínim possible.

EL SR. CONSELLER DE TREBALL I FORMACIÓ (Eberhard
Grosske i Fiol):

Moltes gràcies, Sr. President. La procuraré tancar de la
millor manera possible. Miri, és ver que jo al llarg de la meva
vida política institucional i no institucional, però institucional
i des d’aquesta tribuna, he fet esment de gent que no hi era
present, però no es pot dir tampoc que sigui una persona massa
covard o que no m’hagi atrevit amb les persones que hi eren,
no és ver? La persona que jo més he acusat seia aquí davant i
era president del govern des de feia tretze anys, miri si es podia
defensar i si era poderós. Però tot aquest rebombori ha vengut
per una qüestió, perquè pens que amb la persecució de la
corrupció s’ha de ser implacable i la corruptel·la i la corrupció
es pot produir a qualsevol partit, a qualsevol govern, a
qualsevol circumstància, a qualsevol conselleria, i per això hem
d’estar tots especialment vigilants, i per això s’han d’afavorir
comissions d’investigació parlamentàries i per això les coses,
quan hi ha dubtes raonables s’han de dur als jutjats, i els
fiscals i els jutges ja diran el que han de dir i faran la seva feina,
i les coses, quan es pensa que hi ha casos de corrupció, s’han
de combatre també políticament i institucionalment, però
sempre s’ha de fer amb la cara ben alta, amb claredat, amb
rotunditat. El que no és un favor a la democràcia, el que jo crec
que és el contrari, un xiu-xiu que encara provoca i facilita la
corrupció és la insinuació, tirar la pedra i amagar la mà, el que
diuen la política del ventilador, el que és el rumor, el que és la
maledicència i totes aquestes coses.

No em faci així, Sra. Cabrer, perquè jo he anat massa
vegades als jutjats, a les fiscalies, he fet rodes de premsa aquí,
he pujat a aquesta tribuna per fer acusacions concretes, com
per poder dir amb la cara ben alta que això és ajudar a la
democràcia i que fer insinuacions, com la que ha fet el Sr.
Pastor aquí, és exactament el contrari. I per això ha provocat la
meva petició d’un torn incidental.

Per favor, tots siguem vigilants, ara vostès que no governen
tenen un paper especial en vigilar que no hi hagi corruptel·la en
aquesta comunitat autònoma, però ho facin bé, sense insinuar,
amb rigor i amb la cara ben alta.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller per la seva intervenció.
Procedeix ara un torn en contra. Sr. Buele, en nom del Grup del
PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, membres del Govern presents en aquesta cambra.
Intentaré explicar als membres d’aquesta cambra perquè la
nostra postura, la  postura del Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, és contrària a les dues esmenes que ha presentat
el Grup Parlamentari Popular al debat de totalitat d’aquests
pressuposts de la Conselleria de Benestar Social per a l’any
2001. Jo vull felicitar el portaveu del Grup Parlamentari Popular,
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ens ha dit que era la primera vegada que intervenia en un debat
d’aquesta altura, si la primera vegada provoca el que ha
provocat haurem de veure què és el que no provocarà durant
tota la legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, per favor, se cenyeixi a la qüestió del que estam
tractant, que és el debat de pressuposts i un torn en contra de
les esmenes presentades pel Grup Popular.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Jo, així mateix, voldria recordar
als membres d’aquesta cambra, que aquest diputat del qual he
intentat parlar bé, ni tan sols ha esmentat quines eren les
esmenes que presentava, i aleshores jo voldria recordar als
membres d’aquesta cambra que el Grup Parlamentari Popular
n’ha presentat dues d’esmenes, la 5289 i la 5285 a aquest debat
de totalitat. I a la 5289 se’ns ha posat com a motiu el de sempre,
que no responen a les necessitats socials de les Illes Balears;
i a la 5285, ens han tornat a repetir el mateix afegint-hi qualque
cosa.

Em vull referir a la 5289, no respon a les necessitats socials
de les Illes Balears, pregunta: ¿què he de fer? Claríssima, és que
vostès, els  membres del Grup Parlamentari Popular, pensen que
les accions que vostès varen pressupostar sí que hi responien?
Perquè clar, si em contesten que hi responien ara no tendríem
aquesta situació que tenim, s’haurien solucionat totes aquestes
necessitats; si em responen que no, els  he de demanar per què
no varen presentar una esmena als seus pressuposts. Per això
és que jo crec que de vegades, des del Grup Parlamentari
Popular, i el portaveu que avui ha intervengut ho ha demostrat
molt claríssimament, creim que hi ha una manera de fer les coses
que xoca de ple amb la manera de fer que ens hem proposat des
del pacte de progrés, i és aquí allà on xoca. I jo voldria recordar
als  membres d’aquesta cambra que aquest pressupost de
benestar social, com tots els altres que hem intentat debatre
durant aquests dos dies són un dels elements, i ho vull tornar
recordar, perquè m’agradaria que se sapigués que des del Grup
Parlamentari Popular hem insistit en el debat de pressuposts de
l’any 2001 en un aspecte que nosaltres consideram que és
fonamental: volem contribuir amb aquests pressuposts a fer un
sol país, repetesc, volem contribuir amb aquests pressuposts
a fer avançar el nostre país. I quan deim el nostre país ens
referim a aquestes quatre illes que són Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, no ens interessa tornar arrera, no ens
interessa repetir errors, no ens interessa fer polítiques que
semblen que sí que són de benestar social, però que no és del
benestar social de tots, és el benestar social d’alguns. Ens
interessa fer unes polítiques de benestar social que parteixin
precisament de la intenció de fer que tot el país avanci, i avanci,
com va dir el President i ha repetit moltes vegades el
Vicepresident del Govern, que avanci cap a un futur millor, amb
un més alt grau de confiança.

Jo no sé si la intervenció del diputat del Grup Parlamentari
Popular que m’ha precedit ha contribuït positivament a això. A

nosaltres ens agradaria que, com va dir un també diputat del
Grup Parlamentari Popular, que parlava de la columna vertebral
del govern de progrés i deia que la columna vertebral del
govern de progrés creia que era una conselleria, la Conselleria
de Presidència, nosaltres, des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista, creim que la columna vertebral d’un
autèntic govern de progrés com el que volem constituir és
precisament el que debatem, els pressuposts; els pressuposts
constitueixen la columna vertebral d’aquesta comunitat
autònoma i del seu govern, i si dins aquests pressuposts, dins
aquesta columna vertebral volem anar a destriar quina és la
medul·la òssia, per a alguns precisament ho constitueix
benestar social, per a uns altres no; uns altres consideraran que
el prioritari no és fer polítiques de benestar social si no fer-ne
unes altres. Però nosaltres que ens consideram nacionalistes,
ecologistes i d’esquerres entenem que la política vertadera d’un
govern de progrés s’ha de basar, precisament, en polítiques
afavoridores del benestar social, repetesc, per a tothom, i
sobretot per a aquells que no ho tenen. Els que ja ho tenen,
quina política de benestar social necessiten ells, els  que no ho
tenen són els que necessiten la política social del govern. No
fos cosa, i en això nosaltres creim que el diputat del Grup
Parlamentari Popular que ha intervengut ho ha explicitat, els
que ja tenen el benestar social i el Govern fa polítiques
afavoridores d’aquests sectors, naturalment que qui se’n
beneficia no és el ciutadà i la ciutadana, és el Govern.
Aleshores, nosaltres entenem, pensam, creim, que encara que
n’hi ha que no donen importància al tractament polític de
benestar social, n’hi ha d’altres que no podem concebre un bon
govern sense una atenció primordial al benestar social.

Deia el diputat portaveu del Grup Parlamentari Popular, que
ha estat l’únic que hem pogut treure en clar, que posaven
aquestes  dues esmenes perquè creien que eren uns
pressuposts  deslleials, ho diré així: deslleials. Pens que per
ventura hauria d’haver canviat aquesta paraula, deslligats sí,
deslligats de la política popular sí, ara deslleials amb qui.
Vostès parlaven d’una deslleialtat cap als consells insulars,
parlam d’una deslleialtat del govern del pacte de progrés cap
als consells insulars justament l’any en què aquests consells
insulars han rebut molt més del que havien rebut durant tots els
altres anys anteriors; a què nomenen deslleialtat vostès?
Naturalment que és un deslligament del que era la política del
Partit Popular en matèria de benestar social.

Govern de progrés, govern del Partit Popular, crec que
precisament en polítiques de benestar social és allà on es
clarifica on és un i on és l’altre; pens que és un dels elements
que pot contribuir a fer veure que hi ha una política distinta
quan governa el pacte de progrés o quan governa el Partit
Popular. N’hi ha que creuen que el protagonisme de la vida
política són els polítics, quan dic els polítics em referesc tant
als  homes com a les dones que es dediquen a la política, que la
feina del polític és xerrar molt, és anar imposant criteris,
imposant normes, és anar a ensenyar, és a anar a protagonitzar
el paper que li correspon com a un autoritat reconeguda; n’hi
ha que pensam que la feina del polític és una altra i que els
membres d’un govern han d’aprendre a atendre, a prestar
atenció, a escoltar, a rebre suggeriments, a aprendre dels
sectors socials, cosa que avui mateix, dins aquesta cambra, un
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representant del Grup Parlamentari Popular considerava que era
un defecte de la política, que era una cosa reprovable, quan
intervenia en contra de l’actuació del Vicepresident i dient que
no es tracta d’escoltar tant el que pensen els sectors, sinó que
es tracta d’anar imposant criteris.

Voldria, per acabar, senyors diputats i senyores diputades,
acabar recordant el que se’ns ha dit en aquesta cambra quan es
va debatre l’orientació de política general per a aquesta
comunitat autònoma; se’ns va encoratjar a tots els membres
d’aquesta cambra a prendre decisions de transcendència, a
posar en marxa nous engranatges de govern, a marcar els rumbs
d’una nova política, des de la política que pugui fer el govern
del pacte de progrés en matèria de benestar social hem de dir
que en tots aquests temes encara queda molt a fer, però que ja
s’ha començat a recórrer; hem començat a recórrer un camí amb
decisió i energia sabent que sempre queden moltes coses a fer,
que sempre hi ha objectius nous, que sempre hi ha un camp per
a la millora, però sempre intentant cercar el que és el benestar
social que, per a nosaltres, és el benestar de tots.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. Procedeix ara un torn de rèplica, si vol utilitzar-lo,
si no, no és necessari.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No, Sr. President, és que demanava si no hi havia altra
intervenció d’altre grup polític, no sabia si es feia tot. No, val.

Sr. Buele, crec que vostè ni ha entès el meu discurs, ni s’ha
llegit els pressuposts, ni s’ha llegit la llei de transferències,
perquè si hagués fet les tres coses hagués entès perfectament
quin ha estat el meu discurs. Estam totalment convençuts que
els  pressuposts que duia aquí el Partit Popular sí que responien
a les necessitats dels ciutadans de les Illes Balears i jo he
intentat dur aquest debat al que crec que marcarà aquest any
pressupostari, aquest any pressupostari quedarà marcat per la
llei de transferències als consells insulars, cosa que la
consellera ha considerat que no era de la suficient importància,
però jo pens que ho és tot.

Intentaré explicar-li amb dues parts, primera, la llei de
transferències o l’acord de la llei de transferències es fa amb el
pressupost de l’any 2000. El Partit Popular deixa un pressupost
i sense cap tipus d’explicació més que una que nosaltres ens
hem d’imaginar, resulta que desapareixen de l’Ibas, clar,
aquesta transferència es negocia amb els consells insulars amb
1.400 milions de pessetes menys que entre d’altres partides n’hi
havia una que era de nou centres, que també desapareix, nou
centres, 1.000 milions de pessetes, desapareix. Clar, nosaltres
tenim un dubte, com realitzaran els consells insulars totes les
infraestructures necessàries per a les seves illes? Tenim molt
clar que el Partit Popular no ho va fer tot, però deixi’ns, Sr.
Buele, que tenguem la consciència tranquil·la, que pel que fa
referència a la política de benestar social, ens sentim satisfets,

és molt legítim, si d’una de les àrees nosaltres estam satisfets,
és de la política de benestar social, per a vostès no ho férem bé,
i tal vegada per a molts de ciutadans tampoc, però nosaltres, sí,
Sr. Buele, ens en sentim satisfets.

La segona pregunta, no només és com és que desapareixen
1.400 milions de pessetes, sinó com és que una vegada que
s’han fet les transferències, que s’han negociat les
transferències i que aquestes transferències han de ser
gestionades pels consells insulars, tornen a aparèixer aquests
doblers, clar, és que no ens quadra, per què necessita aquests
doblers una vegada que s’hagin fet les transferències?, no ens
ho expliquen, no ens ho expliquen, perquè, a més, aquests
pressuposts  no resolen els problemes dels ciutadans,
residències a la comarca d’Inca per a majors assistits, com ho
faran?, ja dic, nosaltres, bona residència, aquests pressuposts
no ho diuen; reconversió d’hospital CAIB, era l’altra solució
que teníem a Palma, tampoc no ens ho diuen; 200 milions de
pessetes, doblers per a inversions a la Unac, on són?, no ens
ho diuen. El problema el tendran els consells insulars, el
problema el tendrà la Sra. Munar, la Sra. Barceló, la Sra. Costa,
quan hagin de gestionar els serveis socials dels seus consells
insulars. Què deim nosaltres?, que una conselleria que ja va
néixer amb  una tercera part del que era l’anterior conselleria de
Presidència, i que ara transfereix el gruix de la conselleria creada
recentment, ha de desaparèixer, ha de desaparèixer, que es creï
una direcció general per coordinar les polítiques socials dels
consells  insulars. I no ho vegin com una guerra contra la Sra.
Consellera, perquè aquesta persona que els parla no té
absolutament res en contra de la Sra. Caro, tot el contrari, però
el que sí ens pareix és una deslleialtat quan un govern es queda
uns doblers  que hauria transferit als consells insulars, quan ha
estat un govern de progrés, un govern que ha dit que ells
donaven la majoria d’edat als consells insulars, això no és cert,
això és el discurs que han fet vostès, però que a l’hora de la
veritat, que és amb els doblers, que és aquí on amb el
finançament els consells insulars poden desplegar les seves
polítiques socials, vostès no els els donen, vostès se’ls queden
i, a més, no sabem per què. És aquí on nosaltres reivindicam, i
no ho feim contra la consellera, reivindicam a favor dels
consells insulars, perquè nosaltres també des de l’oposició hi
estam ficats.

Clar, però és que vostès no ho poden dir, no ho poden dir
aquí dins, però ho diuen als passadissos. Sap què va dir el Sr.
Pascual, vicepresident del Consell Insular de Mallorca?, clar a
vostè li serà igual, però jo li diré, “hi ha hagut moments en què
també m’he sentit enganat amb el procés de transferències”, no
ho vaig dir jo, eh?, ho va dir el Sr. Pascual d’Unió Mallorquina,
i vol que jo no dubti, vol que jo no dubti del procés de
transferències, idò ho va dir el Sr. Pascual, i allà hi ha la seva
responsabilitat, jo la meva, ell la seva.

Jo he estudiat els pressuposts, i a mi em podran dir tot el
que vulguin, el que no podran dir és que no he fet feina, que no
m’he mirat els pressuposts, no he quadrat o intentat cercar les
partides, els programes anteriors, de l’any 99, de l’any 2000, i la
modificació del programa de l’any 2001 per quadrar les partides
on eren. I per a mi, Sr. Buele, permeti que li digui, aquests
pressuposts no són lleials, i crec que és la  paraula amb què el
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Partit Popular defineix aquests pressuposts: pressuposts
deslleials  amb els consells insulars, per tant, pressuposts
deslleials amb tots els ciutadans de les nostres illes.

Moltes de gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pastor, en nom del Grup Popular. En torn
de contrarèplica, Sr. Buele, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Molt breument. Únicament, no davallaré als detalls
d’aquesta segona intervenció que ha fet el diputat del Grup
Parlamentari Popular, simplement li voldré recomanar que esperi
que hagi passat aquest any pressupostari que estam a punt de
començar. Per què li dic això?, perquè un any enrera, fa un any,
un any enrera, el Grup Parlamentari Popular deia que la política
de benestar social en aquesta comunitat autònoma seria un
vertader desastre, aquesta era l’expressió que utilitzaven, ha
passat un any i crec que en aquests moments no hi ha ningú
que pugui dir que hagi estat un desastre. Vegem d’aquí un any,
què és  el que ha passat i des del nostre punt de vista, tal com
he dit des d’aquella tribuna, després d’haver llegit no només
els  pressuposts de benestar social, sinó els pressuposts de
totes  les àrees, de totes les seccions d’aquest pressupost
d’aquesta comunitat autònoma, com li he dit des d’allà, llavors
veurem, d’aquí un any, si és ver o no que hem fet avançar
aquest país, torn a repetir, cap a un futur millor, amb molta més
confiança.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, en nom del Grup del PSM-Entesa
Nacionalista. 

Amb la seva intervenció, queda substanciat aquest debat.
I passam al debat número 27 i darrer, de globalitat, de la resta
d’esmenes del debat 26, secció 73, Institut Balear de la Dona. Hi
ha esmenes presentades pel Grup Popular i que estan vives al
programa 313D, protecció i acció social, esmenes 5290, 5347,
5353, 5305, 5300, 5177, 5178, 5329 i 5172; al programa 313,
famílies i unitats de convivència, les esmenes 5176 i 5173; al
programa 323A, protecció i foment de la integració i de la
participació social, esmena 5370; al programa 323B, activitats i
serveis a la joventut, les esmenes 5182, 5350, 5352, 5362 i 5371;
al programa 457A, promoció i foment de l’esport, les esmenes
5179, 5180 i 5181; al programa 311A, direcció i serveis generals
de benestar social, les esmenes 5167, 5175, 5335, 5317, 5322,
rectificada aquesta darrera pel grup proposant en el sentit  que
el subconcepte d’alta ha de ser de 00000 pessetes en lloc de
64000; al programa 313A, centres assistencials, les esmenes
5161, 5310, 5307, 5295, 5298, 5302, 5308, 5312, 5313, 5314, 5327,
5169, respecte de la qual el grup proposant ha rectificat la
motivació, en el sentit de substituir l’expressió “30 places” per
l’expressió “80 places”, 5170, 5171 i 5340; al programa 323C,
promoció i protecció de serveis per a la dona, les esmenes 5174

i 5359, rectificada aquesta darrera pel grup proposant en el
sentit  que el subconcepte d’alta ha de ser el 78000 en lloc de
00000, i el subconcepte de baixa ha de ser 48000 en lloc de
00000, i les esmenes 5356, 5360, 5337, 5365, 5369 i 5358.

El Grup Popular, la Sra. Bennàssar té un torn de cinc minuts
per a la defensa global de totes aquestes esmenes.

LA SRA. BENNASSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Bé, ja
acabam, tenguin cinc minuts més de paciència. Em correspon
defensar les esmenes de globalitat que el Grup Parlamentari
Popular ha presentat al pressupost de benestar social que,
maldament siguin les darreres en aquest debat, són molt
important per millorar la qualitat de vida de la gent grans, dels
menors, de les dones, de les famílies, dels joves i esportistes i
dels  diferents col·lectius en situació de dificultat. Tots ells,
parts d’una societat amb canvis molt profunds que tanquen el
segle XX i obren el segle XXI, canvis que no permeten
solucionar els problemes d’avui amb solucions d’ahir.

L’envelliment de la població, l’augment de les seves
esperances de vida, el descens de la natalitat, els canvis dins
les famílies, la incorporació de la dona al món laboral, poder
conciliar família i feina, la violència que afecta les dones i els
menors, la importància de l’atenció i informació als joves i la
necessitat d’incorporar l’esport al seu creixement equilibrat han
estat les raons de les quaranta esmenes que intentaré unificar
per blocs.

Dins el primer bloc, presentam una esmena per a la posada
en marxa del pla sociosanitari, dues per a l’atenció a la primera
infància als ajuntaments i als consells insulars, de 10 i 20
milions de pessetes; una per estendre l’actual conveni de
mediació familiar a Menorca, a Eivissa i a Formentera; una altra
per a la prevenció de la violència familiar i protecció dels
menors; quatre per a la creació de residències, centres i clubs
per als majors a Inca, Sant Josep i Sant Antoni d’Eivissa, així
com un conveni amb el Col·legi de psicòlegs, d’assistència a
famílies amb malalts d’Alzheimer a les quatre illes, amb una
esmena d’addició de 31 milions.

Referent a la protecció, al foment de la integració i
participació social dels joves i activitats i serveis per a la
joventut, ens preocupa la dotació de les transferències als
consells insulars i per això hem fet una esmena; una altra per a
la creació d’un centre juvenil a Eivissa; una per a l’ampliació de
la xarxa de punts d’informació juvenil, amb una addició de 20
milions; una altra per a la prevenció d’embarassos no desitjats,
amb una addició de 12 milions; una per a la transferència al
Consell de Mallorca del centre de discapacitats de Joan Crespí.

Per a la promoció i foment de l’esport i per completar la xarxa
esportiva a l’illa d’Eivissa, presentam tres esmenes per al
desenvolupament de centres poliesportius a Sant Joan de
Labritja, a Sant Antoni i Sant Josep a Eivissa, amb la
col·laboració d’ajuntaments i consells insulars, per un total de
115 milions de pessetes.
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Després presentam un segon bloc de vint esmenes,
referides a les persones majors i al seu present i futur.
Consideram necessari continuar amb la política d’augmentar
places residencials i de reconvertir places de vàlids en assistits,
tal com recomanava el Pla de persones majors. Així mateix,
consideram que s’ha de continuar amb  la política que s’ha dut
fins ara de col·laboració amb els ajuntaments per a la creació de
centres de dia i pisos tutelats per a persones majors i per a
discapacitats, tant d’Alzheimer com d’altres. Demanam una
partida per a l’adequació sociosanitària de l’Hospital Militar a
Mallorca i també adequar les residències i centres de Llucmajor,
Felanitx, Inca, Santa Eulàlia, Eivissa i Formentera.

Totes aquestes esmenes responen a les propostes que la
consellera Caro ha fet al llarg de les seves compareixences.

Per acabar, vull fer un comentari de la nova secció 73, que
es refereix a l’Institut de la Dona, que no l’hem inclòs a
l’esmena a la totalitat. Vull dir que celebram la seva presència
dins la societat i dins el pressupost, i així ja ho manifestàrem a
la votació favorable de la llei que el va crear. Al Partit Popular
estam absolutament a favor de la igualtat d’oportunitats per a
les dones, la seva incorporació al món laboral i fer possible que
ho pugui conciliar amb la seva vida familiar i també amb la
prevenció i lluita contra la violència contra les dones. Però ja
manifestàrem el nostre desacord amb l’escassa dotació
pressupostària que li donen i en el sentit d’augmentar aquest
pressupost van les nostres esmenes.

Les despeses als capítols 1 i 2 serien correctes, sempre i
quan el personal contractat serveixi per fer projectes i proposar
iniciatives innovadores, però com ho podrem fer si al capítol
d’inversions només hi ha 4 milions? Bé, nosaltres esperam que
l’Institut de la Dona no es converteixi, com ha dit el Sr. Pastor,
en la repartidora d’Esquerra Unida, i que aquests 109 milions de
pessetes pressupostats, suposin  una igualtat d’oportunitats a
repartir amb totes les associacions, malgrat no siguin
simpatitzant d’Esquerra Unida. Presentam set esmenes que
creim necessàries per complir els objectius de la creació de
l’Institut i que es refereixen principalment a la posada en marxa
d’un pla contra la violència domèstica, a la creació de cases
d’acollida a dones maltractades i a la creació de centres de
planificació familiar, ajuts municipals per a la igualtat de dones
i una per augmentar la finançació de l’Institut.

I, per acabar, voldria recordar unes paraules del conseller
Grosske, que ara no és aquí, que va dir fa un any, amb més
calma que no avui; va dir “que existeixi una conselleria de
Benestar Social no és condició suficient perquè hi hagi una
bona política de benestar social, però sí que és una condició
necessària, és necessari que existeixi l’instrument orgànic
perquè el Govern abordi de manera coordinada les polítiques de
Benestar Social”. I unes altres paraules de la Sra. Caro, quan
deia que “l’acord programàtic del pacte d’esquerres d’aquest
govern diu que la cohesió i el benestar social seran la clau per
a l’avanç de les Illes Balears”.

Esperam que per coherència amb el seu discurs, i si creuen
amb el que diuen, acceptin les nostres esmenes. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, en nom del Grup Popular.
Torn de fixació de posicions, el Sr. Ramon, en nom del Grup
Parlamentari d’Esquerra UNida i Ecologista, té la paraula.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, ens pronunciarem en
contra de les esmenes del Grup Parlamentari Popular, perquè ja
en comissió acceptàrem les que pensàvem que eren correctes,
i aquí, en la relació que s’ha donat al darrer programa 323C,
d’Institut de la Dona en figura una de la qual jo tenia entès que
s’havia acceptat una transacció, la 5337, per tant aquesta, per
la nostra part, estava acceptada en comissió. Respecte de les
altres, ens hi pronunciarem en contra per una sèrie de motius
que diré a continuació. 

En qualsevol cas, agrair el canvi de posició, com a mínim
aparent, del Grup Parlamentari Popular pel que fa al debat de
totalitat, on vol fer desaparèixer aquesta conselleria de Benestar
Social, en relació al debat, ara, de globalitat de totes les
esmenes, que realment suposarien un augment considerable
dels recursos de la Conselleria de Benestar Social. Estam
contents  que tenguin aquesta voluntat que tengui més
recursos i comprenem que això és necessari, ja que les
mancances a la nostra comunitat són moltes, ja que abans d’ara
s’havia fet ben poc, no seré jo qui digui que no s’havia fet res,
però simplement comparant la situació dels serveis, de les
polítiques de benestar social amb altres comunitats que no són
la nostra, que ho tenen tot com ho teníem aquí i que no són tan
riques, veuríem que anam bastant endarrerits en el que pugui
ser una mitjana de serveis socials a les altres comunitats. 

Ara bé, els recursos són limitats, nosaltres pensam que
totes  les conselleries són suficients i tots els programes que
apareixen en aquests pressuposts. Ja sé que des del Grup
Parlamentari Popular hi ha una mania especial a la Conselleria
de Presidència, que la voldrien deixar buida, supòs que també
voldrien, via pressupostària, eliminar el president del Govern,
però, en fi, crec que això no ho aconseguiran.

Bé, les esmenes, com que són moltes, agruparé una sèrie de
criteris  de per què consideram que no es poden acceptar fora de
les que s’aprovaren en comissió. Hi hauria diversos motius,
quant a la conselleria, a la secció 23, hi ha tota una sèrie
d’esmenes que tenen una partida de baixa a la Conselleria de
Presidència i per aquest motiu, perquè volem també que la
Conselleria de Presidència continuï funcionant, no són
acceptables, són una sèrie d’esmenes que fan referència a
programes d’infància als ajuntaments, que per altra banda ja té
partida en un altre concepte, pla de lluita contra la pobresa,
programa d’infància als consells, recursos per a persones
assistides  a la comarca d’Inca, totes aquestes no proposen altra
manera de cobrir els recursos necessaris que donant baixes ...
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(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Senyors diputats, els preg que prestin una mica d’atenció
a l’orador, que deu estar acabant ja la seva intervenció.

EL SR. RAMON I JUAN:

Sí, acabaré ràpid. Després hi ha una sèrie de subvencions
molt concretes a institucions locals, simplement dir-los que les
subvencions a corporacions locals es fan d’acord amb els
principis de publicitat, de concurrència i d’objectivitat, i que
lògicament en aquests pressuposts hi ha d’haver les partides,
però no s’han d’adjudicar a tal o qual municipi d’una manera
per altra banda tendenciosa, com fa el Grup Parlamentari
Popular.

També hi ha altres qüestions que avui en dia ja no són
competència del Govern i que, no obstant això, també es
presenten. A pesar de tot el respecte que es diu que es dóna als
consells insulars, i que ells no volen que els enganyin i que es
facin les transferències com toca, sí que en una altra partida
proposen eliminar una sèrie de personal, en fi eliminar la partida
amb la qual s’ha de pagar aquest personal, que és personal que
té prevista la seva transferència als consells insulars,
transferències dotades que, per tant no es poden eliminar
d’aquí.

Després hi ha un munt d’esmenes més que no tenen
especificades partides de baixa i que, per tant, tampoc no es
poden acceptar.

En qüestions d’instal·lacions esportives, agrair que
constatin la manca d’instal·lacions esportives a les Pitiüses i
vulguin que ara, d’una sola vegada, es construeixin més
instal·lacions de les que han fet en tots aquests anys anteriors,
igual que amb els temes de residència, que tampoc no n’hi
havia.

En definitiva, perquè veig que ja hi ha la llum vermella, són
un grup molt nombrós d’esmenes que implicaria molt més
milions, i que ja hi va haver un debat més concret en comissió,
i les que es podien acceptar, s’acceptarem, i en aquestes hi
votaríem en contra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, en nom del Grup d’Esquerra
Unida i Ecologista. Aquest debat està substanciat?

LA SRA. BENNASSAR I TOUS:

Sr. President, només volia dir que l’esmena 5737 que ha
esmentat el Sr. Ramon, ja va ser transaccionada en comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí, efectivament.

Per tant, procedeix ara la votació dels debats mantenguts
avui horabaixa. El primer, debat de totalitat de la secció 22,
Conselleria d’Innovació i Energia, i la resta de les esmenes
defensades globalment en aquest debat, deman a les senyores
i als  senyors diputats que votin a favor d’aquestes esmenes
que es posin drets, per favor. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 23 vots a favor, 31 en contra. En
conseqüència, queden rebutjades aquestes esmenes.

El debat 26 de totalitat de la secció 23, Conselleria de
Benestar Social, secció 75, entitat autònoma Institut Balear
d’Afers Socials, deman a les senyores i als senyors diputats
que votin a favor de les esmenes plantejades, que es posin
drets. Moltes gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 23 vots a favor, 31 en contra. 

Debat 27, de globalitat , resta de les esmenes, exclosa la
5337 que efectivament s’havia acceptada en comissió, del debat
anterior, secció 73, Institut Balear de la Dona, senyores i
senyors diputats que votin a favor de les esmenes? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 23 vots a favor i 31 en contra.

Finalment, procedirem a la votació de totes les seccions del
projecte de llei de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2001, així com dels ens
públics amb personalitat jurídica pròpia i les societats anònimes
públiques, amb les modificacions que en resultin de l’aprovació
d’esmenes que durant la tramitació d’aquest projecte s’han
produït. Plantej la votació en dues etapes, la primera, la votació
de la secció 02, Parlament de les Illes Balears, la secció 03,
Sindicatura de Comptes i la secció 04, Consell Consultiu de les
Illes Balears.

Senyores i senyors diputats  que votin a favor d’aquestes
seccions, posin-se drets, per favor. Moltes gràcies.

S’aproven aquestes tres seccions per unanimitat.

A continuació, passam a votació des de la secció 11
Conselleria de Presidència, 12 Conselleria de Turisme, 13
Conselleria d’Educació i Cultura, 14 Conselleria d’Hisenda, 15
Conselleria de Medi Ambient, 16 Conselleria d’Interior, 17
Conselleria d’Obres Públiques, Habitatge i Transports, 18
Conselleria de Sanitat i Consum, 19 Conselleria de Treball i
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Formació, 20 Conselleria d’Agricultura i Pesca, 21 Conselleria
d’Economia, Comerç i Indústria, 22 Conselleria d’Innovació i
Energia, 23 Conselleria de Benestar Social, 31 Serveis  comuns,
despeses diverses, 32 ens territorials, 34 deute públic, 35
serveis  comuns, 71 entitat autònoma Institut d’Estudis
Baleàrics, 73 entitat autònoma Institut Balear de la Dona, 74
entitat autònoma Servei Balear de la Salut, 75 entitats autònoma
Institut Balear d’Afers Socials, 76 entitat autònoma Servei
d’Ocupació de les Illes Balears; ens de dret públic: 81 Institut
Balear de Promoció del Turisme, 82 Centre Balears Europa, 83
Institut Balear d’Aigua i Energia, 84 Institut Balear de
Sanejament, 85 Institut Balear de Conservació de la Natura, 86
Institut Balear de l’Habitatge, 87 Serveis Ferroviaris de
Mallorca, 88 Institut Balear de Desenvolupament i 89 Gestió
Sanitària de Mallorca; així com les societats públiques 01 Fires
i Congressos de Balears, 02 Parc BIt, Desenvolupament SA, 03
Institut de Biologia Animal de Balears i 04 Serveis de Millora
Agrària.

Senyores i senyors diputats que votin a favor de
l’aprovació dels pressuposts d’aquestes seccions
pressupostàries  esmentades, posin-se drets, per favor. Moltes
gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: 31 vots a favor i 23 en contra. En
conseqüència, queden aprovades totes aquestes seccions.

Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de l’estatut
d’Autonomia i de l’article 134 del Reglament d’aquesta cambra,
procedirem a la votació computada de forma separada dels
parlamentaris  elegits per illes. Així doncs, passarem a votar els
pressuposts generals per a les Illes Balears de l’any 2001, per
un total en els estats d’ingressos i de despeses de
158.148.559.081 pessetes; així mateix sotmetrem a votació dels
pressuposts  per a l’exercici 2001 dels ens de dret públic amb
personalitat jurídica pròpia, els estats d’ingressos i de despeses
dels  quals s’eleven globalment a 36.222.522.021 pessetes; i
també passarem a votar els pressuposts de les societats
anònimes públiques de la comunitat autònoma per a l’any 2001,
els estats de despeses i d’ingressos de les quals s’eleven
globalment -per favor, els preg una mica de silenci, sé que és
pesat-, s’eleven globalment a 3.571.675.000 pessetes.

Per tant, procedim a la votació separada per illes.

Illa de Menorca, vots a favor d’aquestes quanties, posin-se
drets, per favor. Gràcies.

Vots en contra? Gràcies.

No hi ha abstencions.

Vots a favor, 7; vots en contra, 5.

Illes d’Eivissa i Formentera, senyores i senyors diputats que
votin a favor, posin-se drets, per favor. Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Vots a favor, 7; vots en contra, 3.

Illa de Mallorca. Senyores i senyors diputats que votin a
favor, posin-se drets, per favor? Gràcies.

Senyores i senyors diputats que hi votin en contra? Moltes
gràcies.

Resultat de la votació: vots a favor, 17; vots en contra, 15;
cap abstenció.

En conseqüència, les tres illes han votat, més de dues illes
han votat favorablement aquestes quanties.

Es faculten els Serveis Jurídics de la Cambra per fer les
correccions i les modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent.

I a la vista del debatut i votat fins ara, aquesta presidència,
en conseqüència, entén que es compleix la majoria necessària
i, per tant, proclama aprovada la Llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2001.

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies, que passin un
bon Nadal. S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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