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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Donam
començament, o continuació, a la sessió plenària de debat del
pressupost, amb el debat número 24 de totalitat a la secció 22,
Conselleria d’Innovació i Energia. Hi ha una esmena, la 4666,
del Grup Parlamentari Popular, a la totalitat, i el Sr. Cristóbal
Huguet Sintes té la paraula per defensar l’esmena. 

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Deman disculpes pel meu petit
retard. Senyores diputats, senyors diputats, bones tardes. He
de confessar que quan era jove, entre d’altres assignatures -i
no ho dic perquè hi hagi estudiants avui que ens acompanyen-
vaig estudiar allò que en aquell temps duia per títol “retòrica i
estètica”. I de les coses que m’han quedat no són els
instruments per donar capacitat de parlar, molt manco a un
parlament -parl de l’any 67-, sinó que m’ha quedat sobretot la
imatge que donaven els autors d’aquells textos a la importància
que té la capacitat de la persona per intentar convèncer els
altres amb les paraules. El poder de la paraula.

He de dir tot d’una, que jo sé que l’organització política de
les Illes Balears, i per tant la divisió que hi ha en aquest moment
entre grups que donen suport al Govern i el grup que està a
l’oposició, dificulta d’una manera important la possibilitat que,
per ben argumentat que estigui el meu parlament, i per raó que
hi hagi en les paraules que jo pugui explicar, aquells preacords
dels grups que donen suport al Govern difícilment podrien
assumir que estan convençuts, i per tant canviar d’opinió.

Quedi, en conseqüència, d’aquesta introducció la convicció
de qui els parla, que no els duré a l’opció que em votin a favor
de l’esmena. Però com a mínim, i igualment, faré l’esforç
d’intentar-los convèncer que l’organització que hi ha darrere
aquest projecte de pressuposts en el que fa referència a la
secció 22, Conselleria d’Innovació i Energia, creim que seria
molt més eficient que organitzat d’una altra manera, i distribuït,
per tant, d’una manera molt més pensada en el benefici als
ciutadans que no simplement per donar satisfacció a un
repartiment de poder entre els distints partits que conformen els
grups que donen suport al Govern.

També dins la introducció per defensa de la meva esmena,
he d’assenyalar que em vaig plantejar presentar esmenes
parcials, i he estat incapaç d’arribar a una solució que jo
consideri vàlida, perquè és obvi que si la meva proposta
hagués estat de reducció d’alguna de les partides que es troben
aquí, i aquestes partides o programes són desenvolupament de
telecomunicacions, d’infraestructura telemàtica i ofimàtica, de
recerca i desenvolupament tecnològic, d’innovació, de
planificació energètica, és obvi que no hi ha prou doblers; és
obvi que no podia presentar esmenes per disminuir les
inversions dels programes d’aquesta secció. Però podia fer
esmenes per intentar que n’hi posessin més, que hi hagués més
dotació. Era l’alternativa d’altres esmenes parcials. I aquí, i ja
entr no només a donar una explicació per què no n’he fet, sinó
per què jo vaig creure que s’havia de presentar aquesta esmena
a la totalitat; la realitat de la documentació que acompanya la

proposta de pressuposts per al 2002, en relació a l’execució, Sr.
Conseller, ens demostra una baixa capacitat en l’execució,
almanco a les dates en què es varen redactar els pressuposts,
és dir a final del tercer trimestre de l’any 2001. De mitja estam en
alguns casos no més enllà d’un 22% d’execució, i açò fa
referència sobretot als programes d’innovació i a la
investigació, i als altres, alguns d’ells també tan importants com
les telecomunicacions, o la programació energètica, els resultats
no van més enllà, o no anaven més enllà en el mes d’octubre,
d’un 45 o un 46%.

D’aquí, idò, la segona i darrera conclusió de tot aquest
preàmbul, en el sentit que tampoc no puc demanar més doblers
per a una organització que no és capaç d’executar dins el
termini de les previsions allò que ja té assignat per als
pressuposts del 2001.

Hi ha, senyores i senyors diputats, en aquesta conselleria,
a part d’un conseller, i secretari general tècnic, tres directors
generals; i aproximadament, no ho sé ben exacte, però no més
de 35 funcionaris. El pressupost global, dit en euros, són
16.450.000, i en pessetes ens movem en l’ordre dels..., no arriba
a 2.700 milions de pessetes. Si estudiam una mica què composa
el pressupost, i per tant els programes que s’han de dur a terme,
veurem que per exemple el programa de direcció i serveis
generals d’innovació i energia, quan ha transferit al Parc Bit els
2.900.000 euros, li queden poca cosa més d’un milió de gestió.
Hi ha 1.700.000 euros per innovació tecnològica, un altre
1.800.000, no arriba, per desenvolupament tecnològic, i la resta,
senyores i senyors diputats, tota la resta fins a aquests 16
milions, resulta que és necessari per al funcionament, no tot de
la pròpia conselleria, perquè hi ha òbviament més de 3 milions
que són per al desenvolupament de la infraestructura telemàtica
de tot el Govern; però sí que són despeses corrents, és a dir el
propi personal i la despesa corrent del capítol 2 de la
Conselleria.

No només aquesta part, idò, de composició de la despesa fa
exagerada per la inversió que es pot fer la despesa corrent que
fa falta, que açò se suma a aquesta primera crítica que he fet, de
respondre no als interessos dels ciutadans, sinó a les
necessitats de repartiment de poder entre partits, si hi afegim
una tercera circumstància o condició de crítica a l’argument que
dóna suport a la nostra esmena a la totalitat de la secció.
Aquest argument està en l’organització dels programes que
conformen aquesta secció. Per una banda, hi ha les necessitats
d’infraestructures, en les telecomunicacions i ofimàtica de la
pròpia administració pública. De l’altra hi ha el
desenvolupament tecnològic, la recerca, la investigació,
l’interès científic. I en tercer lloc hi ha la planificació, ordenació
i desenvolupament energètic. Jo diria que aquests són els tres
grans blocs que conformen i que segurament estan, jo diria,
aferrats no sé si amb la intenció que el Partit Socialista, que
realment és qui controla la Conselleria, tengui poder sobre
aquests tres programes o aquests tres conceptes principals,
perquè és obvi que no hem trobat referents a cap altra
organització administrativa que faci aquest sistema.

Tot allò que fa referència a la infraestructura telemàtica i
ofimàtica de la pròpia administració, en general està en mans del
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que té l’administració. En aquest govern vostès tenen a Interior
tot el que és personal i infraestructura de la pròpia
administració, i tenen aquesta part tècnica separada. Altres
governs ho tenen a Presidència, perquè tenen ..., però és obvi
que aquí hi falta, jo diria, una justificació. Normalment la
infraestructura telemàtica i ofimàtica no té per ella mateixa, per
la pròpia administració, investigació o inquietuds científiques
amb què justificar la seva presència en un departament
d’innovació.

Tampoc no se sol trobar en aquest departament la
planificació, l’ordenació i el desenvolupament energètic. A
l’anterior ho teníem allà on hi ha la planificació territorial. Dues
vessants són les que fan referència al planejament, o a la
planificació, o a l’ordenació energètica: aquell que es refereix
merament a l’activitat i aquell que es refereix a l’ocupació del
territori. Es pot optar per una de les dues, és a dir, que estigui
allà on hi ha economia, indústria, energia, o que estigui allà on
hi ha les facultats d’ordenació del territori, juntament amb medi
ambient, perquè es vulgui primar aquesta organització, el que
fa referència sectorial a territori i energia. Difícilment ho
trobaran vostès dins cap organització administrativa on hi ha
innovació.

Què ens queda, idò? Ens queda la recerca, el
desenvolupament tecnològic i la innovació tecnològica, tant
pública com privada. Estam parlant, senyores diputades i
senyors diputats, de poca cosa més de 3 milions d’euros. La
pregunta és òbvia: fa falta una conselleria per executar poca
cosa més de 3 milions d’euros en innovació? La resposta és a
la nostra esmena. Aquesta darrera pregunta jo crec que justifica
sobradament aquesta esmena a la totalitat i segurament voldria
pensar... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Huguet Sintes, vagi acabant.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Ja acab, Sr. President. Estic acabant i arreplegant la
documentació. Voldria pensar que com a mínim he creat
qualque dubte als diputats d’aquí que, si els toqués, com la
loteria, ser president per a l’organització dels pactes de partits,
tindrien dubtes en relació al fet de si aquesta és una
organització que respon a la demanda d’eficiència, jerarquia i
altres preceptes que la Constitució demana per a l’organització
administrativa, o si respon només al repartiment de poder entre
partits.

Moltes gràcies. 

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes, per l’exposició de la seva
esmena. El conseller d’Innovació Tecnològica i Energia vol
obrir una qüestió incidental i té la paraula. 

EL SR. CONSELLER D’INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Bones tardes. Moltes gràcies, president. Senyores i senyors
diputats, esperava, Sr. Huguet, esperava qualque aportació
nova. Jo òbviament avui és la primera vegada que aquí a plenari
he de defensar els pressuposts i la raó de ser de la conselleria
que vostès un any més tenen la sensació que és innecessària.
Sense cap dubte l’any passat en el debat de pressuposts vostè
ja va fer una intervenció molt semblant a la d’avui; les paraules
textualment no seran mateixes, però els grans arguments sí que
varen ser els mateixos. Jo, com no podia ser d’altra manera, he
procurat llegir amb atenció els seus argument i avui esperava de
qualque forma poder escoltar qualque precisió més exacta que
em pogués fer pensar això que vostè ens demana, qualque
dubte. No en tenim cap, de dubte, li vull dir que no en tenim
cap, de dubte.

Quan ha començat parlava de retòrica i parlava d’estètica.
Jo aquí, conjuntament amb els membres del Govern, li vull dir
que no volem fer estètica, volem fer política. Ja sap que això és
l’opció que té un govern i que té la possibilitat..., d’un govern
que té idees pròpies i que en el seu moment ja va tenir la
sensibilitat de crear aquesta conselleria i donar-li contingut.

Vostè no ha discutit tampoc avui, com l’any passat, els
continguts de la conselleria, simplement ha fet una explicació
sobre el fet que vostè ho organitzaria d’una altra forma. Bé, jo
li he de dir que cada govern, el president del Govern sense cap
dubte, quasi tot el temps s’ha dirigit als grups parlamentaris de
la majoria d’aquesta cambra, i jo també vull dir al president del
Govern que estigui tranquil, que no tengui cap dubte, que
aquesta és una conselleria absolutament necessària, i és vera
que amb altres organitzacions a nivell d’altres administracions
autonòmiques no coincideix exactament, però quasi. 

Jo li ho explicaré. Miri, aquesta és una iniciativa del govern
actual i, per tant, és una iniciativa que va ser pionera quant a
conformar una conselleria. Hi ha a Madrid, vostè ho sap i ho va
mencionar ja -ja es va defensar l’any passat en aquest sentit- hi
ha un ministeri de Ciència i Tecnologia que per a vostè sí té
continguts. Jo record perfectament del que va dir perquè ho he
llegit amb atenció. Per tant aquesta seria la situació. A més a
més aquesta conselleria, que té com a continguts fonamentals
el que s’anomena la nova economia, temes de
telecomunicacions, societat de la informació, recerca,
desenvolupament, innovació..., una sèrie de qüestions
vinculades a allò que d’una forma molt espontània s’anomena
com a nova economia i hem acabat, no, no, això necessita uns
esforços pressupostaris, necessita que des del Govern, des
d’aquest govern, des de qualsevol govern, sigui impulsada i
per tant sigui una acció sostinguda cap a aquestes qüestions.

Però, a més a més, tenim la planificació energètica, i vostè
que coneix bastant bé aquesta qüestió perquè s’hi ha dedicat,
crec que de qualque forma en un temps determinat hi va tenir
algunes responsabilitats importants, jo crec que avui
precisament no és el dia més oportú per parlar de la falta que fa
tenir una bona planificació energètica. Crec que avui és un mal
dia; les circumstàncies del que està passant especialment a la
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península ens ho diuen, no és vera? Per tant jo crec que la
planificació energètica, no solament a nivell de comunitats
autònomes sinó a nivell de l’Estat, és ben important. S’ha fet
una sèrie de modificacions, el sistema elèctric, com vostè sap i
ho coneix perfectament, avui la situació legal diguem que és
una altra, vostè coneix perfectament quines són les lleis del
sector elèctric del 97, la Llei d’hidrocarburs del 98, i aquestes
lleis necessitaven una sèrie d’actuacions posteriors que les
completassin, jo ho deixaria aquí, tant a nivell de l’administració
central com a nivell de cadascuna de les autonomies.

Li dic en aquesta qüestió, i vostè ho sap: article 12 de la Llei
del sector elèctric, ext rapeninsulars i insulars, encara està
pendent, hi hem de continuar fent feina. Jo crec que aquesta és
una feina concreta d’aquesta conselleria i, per tant, una feina
ben important perquè l’empresa que avui ens subministra
corrent no tengui dificultats econòmiques en el futur. Hi ha
unes compensacions a fer, hauríem d’arribar a un acord. Encara
no s’ha fet i han passat cinc anys. És vera que ha començat des
del mes de juliol a desenvolupar-se una sèrie de trobades, però
en aquest moment pareix que està bloquejat. Planificació
energètica també. 

Hi ha un tema que vostè també coneix, l’hem debatut aquí
amb una interpelAlació que em varen fer quasi arribat al lloc de
la meva responsabilitat, que era el tema de gasoducte, etc. No
li ho tornaré a repetir, vull dir que en aquell debat jo crec que va
quedar bastant clar quina era la idea del Govern i jo crec que
aquesta és una qüestió que ja justifica molta part de la meva
acció política i que justifica que el Govern tengui dedicada una
persona, vull dir una conselleria dedicada a aquestes qüestions.
Per tant no li repetiré els arguments d’aquell dia perquè els
coneixem tots. 

A partir d’aquí s’han desenvolupat també una sèrie de
qüestions de les quals he anat donant compte públicament de
cada una de les passes. Aquesta qüestió, el tema de la
planificació energètica, també està vinculada per a aquesta
comunitat i per a les altres comunitats insulars, quant a aquesta
comunitat, a la Llei de règim especial de Balears, que sap vostè
que en el mes d’octubre es va constituir finalment, només
constituir, la comissió conjunta i que li puc dir que dia 15
d’aquest mes pròxim aquí a Balears tendrà lloc una segona
reunió presidida, per part nostra, per mi mateix, i per part de
l’Estat pel Sr. Folgado, secretari d’Estat.

I aquestes són les grans raons de l’existència d’aquesta
conselleria: planificació energètica, molt necessària, no hi ha
dubte que en aquest moment a nivell de l’Estat espanyol hi ha
moltíssims problemes en aquesta qüestió, moltíssim problemes;
s’ha començat una nova forma de subministrament a base
d’empreses privades, la liberalització del sector no ha duit els
resultats que s’esperaven, la lliure competència en aquest
moment no està donant els resultats que..., perdó, no està
donant els resultats que s’esperaven; ja se sap que a vegades
es fa una simplificació de la qüestió: la lliure competència
resoldrà tots els problemes; no és vera, la realitat és que des de
fa quatre o cinc anys -s’ha reconegut- les inversions no són les
mateixes que eren un temps, les empreses fan el que els pareix
en el sentit que tenen la possibilitat i no hi ha un seguiment per

part de les administracions, un seguiment exhaustiu per part de
les administracions quant a la qualitat del servei que es presta.
Aquesta és una realitat avui per avui i jo crec que hi ha una
preocupació en el Ministeri d’Economia, fins i tot recomanant
aquests dies que els ciutadans, que els ajuntaments, que totes
les administracions vagin en compte perquè el subministrament
no està assegurat.

Bé, idò aquest és també un aspecte que a nosaltres ens
preocupa i molt. Ens preocupa moltíssim, ja li ho he dit en
qualque ocasió; tal vegada els esforços d’inversió que
actualment i ja referit a Balears s’estan fent ens donen una certa
tranquilAlitat fins a l’estiu del 2002, però a partir de l’estiu del
2003 tenim preocupació perquè no continuem amb un ritme
d’inversions necessari, no tan sols en generació sinó també en
esteses elèctriques, i aquesta és la situació i, per tant, jo crec
que aquesta sensibilitat, aquesta preocupació de tots aquests
temes, ja els va veure en principi aquest govern i per això va
conformar una conselleria que s’ocupàs també d’aquesta
qüestió. A nivell de Balears aquests comentaris que li he fet
són més preocupants, sense cap dubte. Jo no veig la
possibilitat a curt termini de la lliure competència; jo no la veig.
Per tant hem d’assegurar que les inversions per part de GESA
Endesa estiguin en tot moment diguem-ne que assegurades,
que tenguem prou informació i que, per tant, les xifres
d’aquesta empresa permetin les inversions que són
necessàries. 

De tota la resta de la conselleria, que vostè també m’ha fet
una..., ja li he dit que no em fa una discussió de continguts,
sinó que fa una nova organització, ho diu vostè en la seva
esmena, el que fan des del Grup Popular són dues coses,
bàsicament: innovació, recerca i desenvolupament cap a
Presidència, telecomunicacions, informàtica, telemàtica cap a
Presidència, i planificació energètica cap a Indústria. Bé, jo li
diré que les organitzacions pot ser aquesta o poden ser unes
altres i, per tant, jo crec que això seria avorrit per a la cambra, fer
un debat tan poc concret, un debat pressupostari. Seria al final
un debat molt immaterial. No hi ha dubte que en un debat
pressupostari jo esperava que, a més de fer l’esmena, si li
pareixia, a la totalitat, fes precisions a aquestes xifres que
vostè... no he entès molt bé, tal vegada ara en el seu segon torn
m’ho podrà explicar molt bé, però jo tenc les xifres del
pressupost i a mi m’ha donat la impressió -no sé si és que no
ho he pogut seguir- que vostè em parlava d’unes xifres que no
es corresponen a la realitat.

Miri, jo, fent un poc d’història més recent, i ja no parlam del
que es va dir l’any passat respecte d’això, jo d’una forma més
recent li he de recordar que dia 14 de novembre crec que vàrem
tenir el debat en comissió i jo em vaig presentar a la comissió
amb un detalladíssim informe del pressupost, partida per
partida, quasi quasi, i vostè va fer una sèrie de manifestacions
al final de la meva intervenció que tenia algunes dificultats en
entendre el que havia expressat, però que després, amb temps,
ja podria preparar les esmenes, i advertia o anunciava que hi
hauria unes esmenes determinades en aquest plenari. Bé, la
realitat és que l’any passat sí que n’hi va haver qualcuna, és
vera que la seva intervenció va ser molt escassa en aquest
sentit, però enguany cap ni una, i per tant, una vegada superat
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el debat, aquest debat més immaterial, impropi jo diria d’un
debat pressupostari, una vegada superat aquest debat jo
esperava que fes qualque aportació als pressuposts de la
conselleria. Com que no en fan cap ni una he d’entendre que,
una vegada acceptat que no és el seu model, i jo en això és
difícil que el pugui convèncer per les mateixes raons que vostè
ha dit al principi de la seva intervenció, el que li vull dir és que
ha perdut una oportunitat o, per altra banda, està absolutament
d’acord amb el pressupost que nosaltres hem presentat. 

Aquesta és la conclusió, l’única conclusió que puc treure.
Per tant li ho torn a repetir: això és un debat pressupostari, hi
havia possibilitats. A vostè no li agrada com nosaltres hem
organitzat, com el Govern s’ha organitzat, com el president
pensa, com el pacte de progrés pensa que ha d’estar organitzat
aquest govern i a què ha de dedicar una sèrie de qüestions.
Vostè es repeteix un any i un altre; de qualque forma ens diu:
“per 3.000 milions de pessetes, o 2.700 milions de pessetes no
val la pena”. Escolti, aquest és un argument que no se sosté
perquè hi ha altres conselleries en aquest moment amb un
pressupost més petit. Per altra banda li he de recordar que
evidentment el creixement pressupostari d’aquesta conselleria
és pràcticament en dos anys indeterminat, total, diria jo, no?,
perquè començam des d’una conselleria que no existia i, per
tant, aquestes quantitats importants que dedicam a cada una de
les direccions generals. Aquesta és la qüestió que li volia
recordar.

Per tant, crec que es perd una oportunitat de debat i de
propostes concretes que poguessin fer millorar aquests
pressuposts que els vaig presentar de forma detalladíssima dia
14 de novembre.

Torn a agafar el fil de la part que no he entès de la seva
intervenció. Em diu que ha arribat a la conclusió que la inversió,
la inversió del que jo entenc capítol 6 i 7, en definitiva és una
part molt petita i que la resta, m’ha paregut entendre, són
despeses corrents i despeses de... Jo no ho veig enlloc. Li
repetiré una altra vegada les xifres que li vaig donar: capítol 1,
14% del pressupost; capítol 2, 8% del pressupost; capítol 4,
18% del pressupost; la resta, 42 i 18%, entre capítol 6 i capítol
7. Aquesta és la realitat. L’aritmètica no té molta discussió. Per
tant aquesta simplificació jo li faria d’una altra forma. Vostè em
demana o diu al Govern: “pensi-s’ho, organitzi’s d’una altra
forma i, en definitiva, jo li diré el que ens estalviaríem: el consell
i el secretari general tècnic”. Res més. 

Jo crec que això no justifica; el que justifica és la voluntat
política de dur endavant una sèrie de qüestions com per
exemple els temes de recerca i desenvolupament. Una vegada
més he de recordar que aquesta és una comunitat que està a la
cua, que això és una dada estadística no discutida, està a la cua
de totes les comunitats espanyoles que, a més, no és un país
precisament que hagi invertit massa en aquesta qüestió. Idò bé,
l’evolució des de l’any 98 a ara és una evolució que no té res a
veure: la inversió del 98 en aquestes qüestions, si no m’he
equivocat, puja un poc més de 100 milions de pessetes, i
enguany, en aquesta direcció general i en concret en
inversions, hi dedicarem 533 milions de pessetes.

L’altra direcció general, que no n’he parlat encara,
telecomunicacions, informàtica, a moltes altres de les meves
compareixences davant comissió, que vostè i jo ja n’hem parlat
diverses vegades, no hi he trobat oposició en línies generals;
al contrari, són moltes les coincidències que no pot ser d’altra
forma, i ara pareix que li vol llevar importància. Parlam des de
finestreta única, a fer un pla de telecomunicacions necessari,
etc., etc. Societat de la informació; vostè sap que aquestes dues
direccions generals, tant la de recerca, per dir-ho d’una forma
directa, com la d’informàtica i telecomunicacions, són dues
direccions generals molt transversals, necessàries per
conformar aquest pla d’innovació de què li estic parlant.

Per tant, en línies generals vull rebutjar els seus arguments
i li vull demanar, encara que sé que no serà possible, que retiri
l’esmena que acaba de defensar. Moltes gràcies. 

(Petit aldarull i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d’Innovació i Energia. Sr.
Huguet Sintes, té la paraula per replicar.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyores
diputats, Sr. Conseller, em sembla, Sr. Conseller, que parlam
llenguatges no precisament anàlegs o similars. La meva
argumentació ha estat en relació no al contingut, i qualsevol ho
ha entès dels que ens escolten, en relació a la necessitat de
planificar,  a la necessitat  d’infraestructura de
telecomunicacions, telemàtica i investigació científica, estat en
què aquesta organització en aquest comunitat autònoma costa
més que no el que es destina. Quan vostè parla d’un 40% de la
despesa corrent i un 60% d’inversions, vostè ha de reconèixer
que d’aquest 60 vostè en gestionarà un a la conselleria, que la
resta seran transferències: al Parc Bit 3 milions, als ajuntaments,
als consells, a altres administracions del propi...

No em digui que no, jo no tenc temps de llegir-li els seus
pressuposts però, Sr. Conseller, açò és el pressupost. Miri, em
diu que hi ha la facultat del Govern per organitzar com vulgui,
però ha de fer d’acord amb les lleis, no ha de fer una
organització per servir al repartiment de poder dels partits, ha
de fer una organització per servir als ciutadans, a la necessitat,
la conveniència dels ciutadans, perquè l'administració sigui
eficient, poc cara, perquè sigui eficaç, directa i coordinada. I
vostè en aquest moment, per exemple, els arguments que em diu
del gasoducte, de la planificació energètica, Sr. Conseller, no
són arguments per justificar una conselleria, el que fa el Sr.
Perxés o vostè mateix, ho farien exactament igual si vostè fos el
conseller d'Indústria i el Sr. Perxés el director general. En els
meus antecedents hi havia cinc responsabilitats, un sol director
general, que era jo, més de 60 funcionaris i cinc àrees, i no
passa res, simplement costava menys a l'administració. El debat,
Sr. Conseller, és de pressuposts, del que gastam per donar
serveis i per gestionar les obligacions de l'administració que
costen als pressuposts de la comunitat. No agraden els
arguments, no agraden, el que volen és repartir-s'ho, és igual si
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costa més als ciutadans, açò és el que fan, açò és el que els
agrada.

Però miri, un altre argument, vostè me n'ha donat tres, un de
la necessitat de planificar que ja li he dit que és igual, no és
argument perquè ho pot fer des d'aquí on jo li dic, que crec que
estaria millor i seria més barat, l'altre la facultat del Govern, li dic
que tampoc perquè el Govern no ha organitzat, al nostre
entendre, de la manera més convenient per als ciutadans, i el
tercer que m'ha donat ha estat que hi ha conselleries amb
pressupost més petit. Sr. Conseller, jo trob que tenc companys
que ja han explicat qualque cosa en relació amb açò, no entraré
a debatre-ho, basta que es llegeixi el llibre de sessions per saber
què entenem d'açò, i em diu que no és un debat impropi ..., i la
darrera raó és que hi ha un ministeri. Açò, açò ja l'any passat i
no sé qui, ... miri, ho he tret avui d'Internet per si de cas ho
deien, sap quants de directors generals té el Ministeri de
Ciència i Tecnologia?, sap quants?, quatre: un secretari, un
sotsecretari, un secretari general tècnic i quatre directors
generals. Sap que manegen?, sap que manegen a Madrid en
pressuposts?, les xifres són semblants a les seves 2.700 milions,
però per a vostè son en pessetes i els de Madrid són en euros.
Multiplicats per 166, busques, aquesta és la diferència. Però
clar, és que a l'organització de Madrid hi van ficar l'IDAE, el
Consell Superior d'Investigacions Científiques, m'ho repàs per
no deixar-me'ls, Centre d'Investigacions Energètiques i
Mediambientals, Institut d'Investigació i Tecnologia de l'Aigua
i l'Aliment, Institut Espanyol d'Oceanografia, Institut Geològic
i Miner d'Espanya, Institut Astrofísic de Canàries, Institut de
Diversificació i Estalvi Energètic, IDAE, centres ..., és a dir és
realment un ministeri que té la investigació, tot el suport a la
investigació científica, a la investigació privada, i 2.700 milions
d'euros, Sr. Conseller, d'euros. Jo no sé com vostè pot posar-se
a comparar i a intentar justificar la seva existència de 2.700
milions de pessetes, dels quals en gastarà 300, no sé si arriba,
vostè directament, i els altres són despeses corrents i
transferències a altres administracions. Per l'amor de Déu!

Sr. Conseller, si vostè no vol veure els arguments del nostre
grup per intentar servir millor els ciutadans, sense que els costi
tant, i aquestes són qüestions pressupostàries, Sr. Conseller,
a mi em sap molt de greu, estaria content que el fessin conseller
d'Indústria, i el seu director general d'Energia, director general
també d'Energia i d'Indústria, del que no estic content, Sr.
Conseller, és que gastem d'aquesta manera els doblers dels
ciutadans, que són per als ciutadans i no per repartir-se poder
els partits que ara governen.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet i Sintes. Sr. Conseller, té la
paraula per tancar el torn incidental.

EL SR. CONSELLER D'INNOVACIÓ I ENERGIA (Príam
Villalonga i Cerdà):

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats. Ho
confon, hi ha coses que les confon i no m'escolta, ni dia 14 de
novembre ni avui, no hi ha dubte, no vol escoltar, jo crec que
té una feina complicada avui, fer una esmena a la totalitat sense
entrar als pressuposts i fer una esmena conceptual i
organitzativa, és difícil. Per tant, ho deixarem anar, no tornaré a
demanar que retirin l'esmena, perquè tanmateix no ho faran,
però li explicaré alguna cosa.

Parc Bit, diu que la Secretaria General, no sé quants de
milions de pessetes són ..., no, no, són a transferències
d'explotació, són transferències d'explotació, no es confongui,
313 milions de pessetes, transferències d'explotació, no canviï
de capítol.

Home, un altre dels temes que em recorda de qualque forma
que vostè ho organitzaria d'una altra manera, perfecte, jo ho
respect, ja ho saben que jo tenc un tarannà que cadascú es pot
organitzar com vulgui, però la realitat és una, Pla director
sectorial energètic, aquest govern l'ha fet, per què?, perquè té
una conselleria que se'n preocupa, si fos una direcció general
respectable, però tal vegada diluïda dins una altra activitat,
potser no hagués anat endavant aquesta qüestió, n'és una
conseqüència.

Més conseqüències, Sr. Huguet. Pla de recerca i
desenvolupament, el tenim fet, ja el tenen els consellers
d'aquest govern, pròximament l'aprovarem, conseqüència
directa, el primer pla de recerca i desenvolupament, el primer.

Pla d'innovació, el presentarem en un mes o un mes i mig,
conseqüència també que tenim una conselleria que se'n
preocupa, no parl de mi, òbviament, no parl de mi, aquesta no
és la qüestió, vostès no ho han plantejat en aquests termes,
parl de raons polítiques.

Li he dit abans, recerca i desenvolupament, any 98, 123
milions de pessetes dels quals la meitat eren la partida per
aportar a la fundació IBIT el capital social que ara ja està
totalment desenvolupat i que és de 750 milions de pessetes, per
tant no hi havia actuacions públiques en aquest sentit.
Enguany, l'any 2001, 437 milions de pessetes, l'any que ve 553
milions de pessetes, és ver que són poc aquestes quantitats, jo
em dedic també a cercar informació, a escoltar moltíssim, a
veure com estan organitzats a altres bandes, la Direcció General
d'Innovació o de Recerca, com es digui, de Catalunya hi dedica
8.400 milions de pessetes enguany, enguany, en pressuposts,
i nosaltres començam, però és important començar, crear
aquestes transferències, acostumar per així dir-ho, si em permet
aquesta paraula molt colAloquial, acostumar a la pròpia
administració i fer que aquestes partides siguin absorbides per
la societat, em sembla important.

Quan m'ha parlat del Ministeri de Ciència i Tecnologia, que
ja és un argument que ja va usar l'any passat, el torna a usar, no
n'hi ha més, és que no n'hi ha més, no n'he sentit ni un, de nou.
Tal vegada m'hagués fet pensar qualque cosa, m'he llegit amb
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interès la seva intervenció de l'any passat, ara em parlar una
altra vegada del ministeri, que jo li he posat com a exemple, és
una possibilitat, només faltaria que nosaltres tenguéssim
aquestes capacitats econòmiques, que seria fantàstic, però
vostè s'ha oblidat que a més a més de la ministra i dels quatre
directors generals, hi ha dos secretaris d'Estat, se n'ha oblidat,
hi ha dos secretaris d'Estat, li donen importància a aquest
ministeri, evidentment, a pesar que hi ha crítiques, que ara jo no
treuré perquè som a un debat d'aquesta comunitat i, per tant, no
és aquesta la qüestió.

Jo crec que amb això li contest a la seva darrera intervenció,
on no ha aportat res més de nou. Li he precisat una altra
vegada, un 40%, no, no, d'aquest 40% de despeses, hi ha una
part que va a societats, Parc Bit és una part del projecte que,
per cert, és un projecte que varen començar vostès, i això es pot
repetir amb tota tranquilAlitat, és un projecte que aquest govern
ha redimensionat, l'ha fet més petit, menys ambiciós en segons
quins aspectes, em referesc a la part residencial, el que passa és
que el projecte, si era bo, nosaltres pensam que com a part
tecnològic té una raó de ser en aquesta comunitat i intentam
que això sigui una realitat com a tal, no com a una op eració
immobiliària i possiblement ja li vaig dir en comissió, ja ho he dit
públicament, que necessitarà d'ajuts per part d'aquesta
comunitat.

Per tant, no confongui, això no són despeses de la
conselleria, és una transferència que es ve mantenint des de fa
molts d'anys i que enguany la mantenim, com no pot ser d'una
altra forma. Altra cosa que sí ha baixat quant a transferències
del Parc Bit, són les transferències de capital perquè la inversió
està acabada. Aquesta és la situació.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments i aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller d'Innovació i Energia. Per un
torn en contra de les esmenes, el Sr. Buele té la paraula en nom
del PSM-Entesa Nacionalista.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Intervendrem des del Grup Parlamentari del PSM-
Entesa Nacionalista per manifestar la nostra opinió, com ha dit
el portaveu del Grup Parlamentari Popular, contrària a l'esmena
que ens ha presentat aquest grup parlamentari, esmena de
totalitat a la secció 24 de la Conselleria d'Innovació i Energia,
22, he escoltat malament.

Començ malament i volia començar molt bé, perquè m'ha
encantat la manera com vostè ha començat la seva intervenció
aquí. Si em permet, aquesta intervenció, voldria dirigir-me en
primer lloc al portaveu del Grup Parlamentari Popular, i a la resta
de diputats i diputades d'aquest grup que són aquí ara, i d'una
altra part al conseller d'Innovació i Energia i a la resta de
diputats i diputades que són aquí ara, a la gent que ens

acompanya dels mitjans de comunicació i als estudiants de
l'Institut Juníper Serra, de Palma, que també són aquí.

M'ha encantat la manera com ha començat, Sr. Diputat, Sr.
Huguet, perquè ha fet una introducció molt brillant, i he passat
molt de gust d'escoltar-lo quan començava i ens donava
l'explicació sobre el que entenia per retòrica i estètica, cosa que
en altres àmbits tenia un altre nom, i es resumien les dues,
retòrica i estètica, i formaven el que se'n deia oratòria. I ens ha
parlat del poder de la paraula per convèncer, i ens ha dit que
usar la paraula per convèncer dins aquesta cambra és una tasca
inútil, estèril, si més no, no aconsegueix convèncer la resta del
que un exposa. Retòrica i estètica també fan veure la paraula, no
ja només el poder de la paraula, sinó el valor de la paraula, el
valor de la paraula a l'hora d'explicar assumptes. 

I clar, ha començat així, i un pensava i deia, no em
convencerà, però si més no m'explicarà el contingut d'una
esmena, de quina?, de l'esmena que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular; a què?, a la secció, diu, 22, d'innovació i
energia. I he intentat escoltar-ho, a veure si, ja que no em podia
convèncer, jo podia rebre alguna explicació i el nostre grup
també. I ens ha parlat que, com que ja hi ha uns preacords
establerts, és inútil pujar a la tribuna i explicar i convèncer. S'ha
oblidat de les lliçons que va rebre aquest diputat un dels
primers dies que intervenia davant aquesta tribuna durant
aquesta legislatura, on un altre dels seus diputats, del grup
parlamentari, també li feia una disquisició sobre el que és la
veritat parlamentària, no n'ha parlat, d'això, però bé, cap aquí
anava la cosa.

Jo el que li voldria fer entendre, Sr. Diputat, és que ha
incorregut en una contradicció tan grossa, tan grossa, tan
grossa que jo no sé com hi ha caigut. Ens parlava, i ho ha
repetit un parell de vegades, de la paraula "capacitat". I ens
parlava de la baixa capacitat d'execució dels pressuposts de
l'any 2001 per justificar la presentació d'una esmena de totalitat;
i llavors ens parlava d'una altra casta de capacitat, que no deia
capacitat, deia la seva pròpia incapacitat, és així?, de reduir les
partides d'aquest pressupost. Vostè s'ha reconegut incapaç de
reduir les partides d'aquest pressupost, i fins aquí molt bé, un
pot dir és una part, no ha pogut, no ha vist la forma de reduir,
per tant es mantendrà igual, no, diu que tampoc no ha tengut la
capacitat, que s'ha sentit incapaç, incapaç d'afegir partides, com
quedam?, incapaç de reduir, incapaç d'afegir, conclusió, les
accept, està bé. Idò no, la conclusió que ha tret és una esmena
a la totalitat, són uns pressuposts on no hi puc afegir res,
perquè no en sé; on jo no puc reduir res, perquè no en sé, i no
els vull.

Sr. Huguet, Sr. Huguet, aquests tres grans blocs a què
vostè ha fet alAlusió, dient que conformen els pressuposts de la
Conselleria d'Innovació i Energia i que els ha volgut reduir a
infraestructura ofimàtica i telemàtica, a recerca, a innovació
tecnològica, i hi ha afegit llavor, com qui no diu res, la proposta
final, la dissolució de la conselleria i deixar-la a nivell de
direcció general, que tot el que fa la Conselleria d'Innovació i
Energia no té consistència, no té pes, que quedi a una direcció
general.
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De l'explicació de l'esmena, Sr. Huguet, res de res. Jo no he
pogut entendre de cap de les maneres quina explicació ens ha
fet vostè d'aquesta esmena que vostès han presentat. Ens ha
fet una gran disquisició sobre una distinta i diversa
organització del Govern i hi ha hagut una expressió que a mi
m'ha sabut molt de greu sentir-li a dir, ha retret a aquest Govern
de les Illes Balears, el fet que tengui una conselleria no feta
d'acord amb la llei. Aquest govern ha organitzat el govern
d'acord amb la llei, i quan ha posat aquesta conselleria, que
nosaltres sapiguem, que el nostre grup parlamentari sàpiga, no
s'ha contravengut cap llei, s'ha fet d'acord amb la llei, amb uns
criteris distints als seus, com a mínim. Un servidor, i m'ha de
permetre la confidència, quan el sentia conversar de la manera
com ho feia i de la manera com exposava l'esmena, li ha passat
pel cap la idea, a veure per quin motiu vostè estava tan
obsessionat a reduir la Conselleria d'Innovació i Energia a una
simple direcció general, i llavors, quan vostè ha fet una
intervenció on ha dit "jo vaig ser el director general", o és que
vostè volia ser conseller?

(Rialles)

Clar, tant n'ha parlat, que sembla que li sabia greu que el Sr.
Príam fos conseller d'Innovació i Energia i que ell només
hagués pogut arribar a ser director general. Per favor! Sr.
Diputat, si fos aquest el motiu, no pugi aquí a intentar
convèncer-nos del que no ens podem convèncer, ni intentar
explicar-nos el que és inexplicable.

I ara em volia dirigir al conseller d'Innovació i Energia.
Vostè, Sr. Conseller, també ha començat molt bé des del nostre
punt de vista, des del punt de vista del Grup Parlamentari del
PSM-Entesa Nacionalista, ha començat bé en la seva intenció.
La seva expressió, jo li recoman que no torni a començar així
com ha començat, vostè ha començat dient -i li suggeresc que
no ho faci, perquè amb un grup parlamentari a l'oposició com el
que tenim, val més no començar així. Diu que a l'espera
d'aportacions noves per part del Grup Parlamentari Popular,
sobretot tenint en compte que es tractava de la seva primera
intervenció, defensora d'uns pressuposts, concretament
defensora dels pressuposts de l'any 2002; jo li suggeresc que
no esperi aportacions noves, el Grup Parlamentari Popular
sempre aporta el mateix, negativitat, tot és negatiu, tot és xerec,
tot 's dolent, tot ho fa malament el Govern de les Illes Balears,
no sap fer res ben fet ...

(Petit aldarull a la sala)

Ni tan sols sap fer res ben fet quan fa el millor que pot fer un
govern del segle XXI, i és donar importància a la societat de la
informació i el coneixement, donar importància a les noves
tecnologies, donar importància al fet que el Govern balear no
vol donar l'esquena al progrés, donar importància al fet que,
considera tan important això que diu hi ha d'haver un conseller
dedicat exclusivament a fer i a potenciar que les noves
tecnologies arribin, no només als diputats que debaten aquí i
que d'aquí a pocs dies rebrem un ordinador per fer la feina més
ben feta, no, no només per a això, també perquè arribi a tots els
racons de la societat balear, i això no es farà tot sol, i això,
lamentablement, l'antic director general no ho va bé, i l'actual

conseller ho vol fer, vol contribuir a fer que aquests mitjans
tecnològics nous siguin difusos i que aquesta comunitat
nostra, la comunitat de les Illes Balears, que en altres àmbits,
com pot ser l'universitari, és capdavantera en determinades
investigacions i experiències dins el camp de la tecnologia,
també pugui ser capdavantera amb un govern que hi dóna
suport.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele per la seva intervenció en nom del
Grup del PSM-Entesa Nacionalista. El Sr. Andreu Crespí en nom
del Grup Socialista té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Jo no voldria rompre l'esperit quasi
eclesiàstic que presideix aquest debat d'avui horabaixa ...

(Rialles i aldarull)

Però mirin, al llarg de la història d'aquest país nostre, hi ha
hagut una sèrie de documents que han tengut o han merescut
una quasi morbosa atenció per part dels intelAlectuals d'aquest
país. A final del segle XIX, principis del XX, hi havia un
document, es deia l'Amonicta secreta dels jesuïtes , que era una
cosa molt cercada per conèixer quins eren els elements que els
jesuïtes mantenien per a la seva acció de política general, no
només religiosa, sinó de poder. Aquest va ser un document
que figura a les biblioteques d'aquella època. Més endavant,
voltant els anys trenta, es va conèixer un document més antic,
es deia Les 64 preguntes del teòleg Zapata, que era un llibre,
un documentet, un fulletó, que relacionada 64 preguntes que
aquest teòleg, crec que era dominic, va fer arribar a la jerarquia
eclesiàstica per demanar-li explicacions de determinades
incoherències a la Bíblia i la realitat que es coneixia de la
història de la humanitat. Naturalment la Inquisició cremà el llibre
i també al seu autor, però era un llibre que, davant una societat
laica, que en aquell moment despertava, va cridar molt l'atenció.
Devers els anys seixanta, setanta, hi va haver un altre llibre que
va ser molt cercat per molta de gent, que si el recorden, tal
vegada algun de vostès el té a la seva biblioteca, que es deia
La Santa Mafia, que era un llibre que explicava les interioritats
de l'Opus Dei.

Bé, jo avui tenc una curiositat que la vull deixar aquí,
m'agradaria conèixer el reglament d'estil dels grups
parlamentaris del Partit Popular, m'agradaria conèixer-lo, perquè
és que vostè el deu seguir, però vaja, fil per randa, perquè any
rera any, sigui quin sigui el conseller, "tacatac", el mateix, hem
de suprimir aquesta conselleria, i ens posa l'argument de
l'escala, pel mateix argument demani la supressió d'Obres
Públiques, de Turisme, de Sanitat, perquè evidentment el que
gasta un ministeri de l'Estat fent a qualsevol comunitat
autònoma, no només la nostra, sinó a Andalusia, a Catalunya,
evidentment és molt més. Per tant, els governs regionals, i
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segurament en això el Sr. Aznar me felicitaria per donar el
suggeriment, amb un president i dues secretàries bastaria,
perquè, què cony ha d'anar a fer més? Per tant, jo crec que els
seus arguments fora d'això.

Imprescindible. Miri, ni vostè ni jo som imprescindibles
tampoc, podríem no ser-hi, miri ara hi ha molt menys diputats
dels 59, doncs podríem reduir el nombre de diputats, aquest és
un argument molt falaç. L'important què és? Moix blanc, moix
negre o que caci rates? Jo crec que l'important és que caci rates,
i rates en caça aquesta conselleria. De qualque manera s'ha pres
una decisió, vostè hi estarà a favor o en contra, en contra pot
dir que hi està, però estic segur que no hi està, sobre el tema
del subministrament energètic en aquesta comunitat i que
aquesta sigui la fórmula més flexible per als interessos dels
ciutadans. Només això, només això bastaria per justificar
aquesta conselleria, només això.

Per tant, jo crec que vostè que no està en contra, perquè ho
ha manifestat, de res del que fa la conselleria, el que fa és
suprimir aquesta conselleria, si no està en contra del que fa,
suprimir-la, no creu que allò que resultaria de la supressió
podria fer coses amb les quals no estigués en contra?, no la
toqui més, faci el que deia Juan Ramón Jiménez "no lo toques
más que así es la rosa", es referia al poema. 

Jo crec que vostè el que havia d'haver presentat és un
conjunt d'esmenes, ara a continuació, posant i llevant, i li ha dit
molt bé el Sr. Buele, home que no sàpiga llevar, queda lleig
llevar, però posar? Això ho sabem fer tots, hi ha racons, hi ha
calaixets on, miri, altres diputats han tirat dels 64.000 i han
omplert de duros altres programes del Govern. Vostè s'hauria
pogut banyar dient allà on creia que s'havien d'incrementar
determinades actuacions.

Però, realment, vostès el que volen és ficar-se en una cosa
que jo crec que és ridícula, despesa de consellers, i que no
recorda que vostès tenien uns consellers que els deien "sense
cartera", sense cartera però cobraven un sou, eh?, i què feien?,
no ho vàrem arribar a saber mai. Hi havia un diputat que ja no
és en aquesta cambra, el Sr. Orfila, que durant quasi tota una
legislativa es va entestar a esbrinar què punyetes feia el
conseller seu sense cartera. En varen passar de comissions, ens
ho passàrem beníssim, perquè realment els mals moments que
passava aquell home per justificar la seva existència, eren molt
curiosos. Però bé, el seu govern feia la seva feina i l'usava.

Perquè del ministeri que vostès tenen en el Govern de
Madrid, sí que fa coses a les quals podríem no estar-hi d'acord,
per exemple l'adjudicació de les telefonies de tercera generació,
vaja invent que la Sra. Birulés ha muntat en aquest país, vaja,
vaja, vaja.

A mi m'agradaria, perquè tampoc no vull ser excessivament
llarg, fer-li referència a com vostè ha començat. Al Sr. Buele li ha
agradat, a mi també i, a més, m'ha sorprès, perquè ma mare sí
que va estudiar retòrica al batxiller, però a mi em sembla que
devers l'any 23 es va suprimir dels plans d'estudis. Però, a pesar
de tot, miri, hi ha un llibre que es diu Retòrica i poètica, que és
del Sr. Pons i Gallarza, molt bé, que diu el següent: "Podeu

confiar que amb la paraula moureu l'esperit dels homes, si
darrera d'aquelles hi ha qualque cosa més que fum", i vostè, Sr.
Diputat, el que ens ha fet aquí és smoke guest in your eyes,
com deien els Platers.

Moltes gràcies.

(Aldarull i aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Sr. Crespí, si hi ha qualque cosa més que fum darrera
el que escolta, podem moure els esperits si hi ha qualque cosa
més que fum darrera el que escolta, és la seva cita. Mal
argument per anar en contra de les meves paraules i el meu
principi d'argumentació.

Però em toca primer contestar al Sr. Buele. Miri, Sr. Buele,
m'agrada, és el meu tarannà, com a mínim, argumentar, explicar
fins on som capaç d'explicar, i òbviament no puc fer res perquè
m'entenguin, açò no depèn de mi, si jo he fet l'esforç d'intentar-
ho, exposar de la manera que la meva capacitat em permet.
Vostè, en els seus arguments, que no n'ha fet ni un, d'argument,
ha intentat, jo crec que ridiculitzar la meva intervenció,
intentant no sé si voluntàriament, i vull pensar que no,
tergiversar el que he dit. Quan he parlat que no podia afegir o
reduir, he dit que no podia afegir perquè eren incapaços
d'executar el que tenien en els pressuposts, no podia fer
esmenes parcials afegint, Sr. Crespí també va per vostè, i els
diré el que el seu conseller d'Hisenda presenta a aquesta
cambra amb els pressuposts per al 2002, i diu el Sr. Conseller,
millor dir, els documents que envia el Sr. Conseller, que la
Conselleria d'Innovació i Energia a l'exercici del 2001, en l'avanç
executor del pressupost, ha executat un 37,6%, del mes
d'octubre, com vol que li faci esmenes que li donin més
doblers? Troba que vostè em pot dir que faci esmenes parcials
per afegir més doblers, això que vostè diu que és tan fàcil? Hem
de pensar que és per executar, i amb aquests papers, està
subratllat, el 37, el 23, el 22, no els ho d’explicar perquè vostès
tenen la mateixa documentació, no tenen la mateixa, per açò no
faig esmenes parcials de més doblers i reduir-ho, escolti jo no
estic en contra dels programes per fer esmenes parcials de
reduir, tot el contrari si executés el cent per cent demanaria que
n’hi posessin més i el que crec que aquesta execució d’aquests
programes es pot fer amb una altra organització que els sortirà
més econòmica, a qui? Als ciutadans, açò és el meu argument
i el Sr. Buele diu que el Sr. Huguet volia ser conseller, que a la
direcció quan era director general no ho va fer, escolti no faré
la llista d’allò que vaig fer quan era director general, vaig fer el
que vaig fer i els qui fan feina, el que pensi vostè no m’importa,
estic segur que no ho sap i per tant, no pot opinar, però els que
varen fer feina amb mi i els que varen venir darrera ho saben
que faig fer i em basta, perquè ho vaig fer per als ciutadans, no
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perquè vostès en aquest Parlament em diguin res, a favor o en
contra d’allò que vaig fer.

Per tant, Sr. Buele li agrairé que en propers debats sigui
capaç de trobar arguments per justificar l’organització
d’aquesta conselleria, allà on hi ha més doblers dedicats al
conseller, secretaris generals tècnics, directors generals i
funcionaris que no arriben a 35, per fer transferències de capítol
4 i capítol 7 de capital a empreses, a la pròpia Administració, al
propi Govern, als ajuntaments, el Parc Bit, per transferir aquests
doblers el té vostè per transferir tal qual perquè els altres facin
actuacions. Jo crec que la capacitat d’aquestes Illes per
organitzar-se millor és possible i no és contra vostè, a vostè el
facin conseller d’allà on puguin acumular més coses, ens sortirà
més barat.

Més arguments, els cerquin per justificar açò, ja els ho dit
ben clar, crec que vostè ho han organitzat així per al repartiment
de poder de partits, perquè interessa que el PSM tengui tant,
Esquerra Unida tant, el PSOE tant i per equilibrar poder en
funció no sé quina cosa, açò és el que pens i així els ho dic i per
açò presento una esmena, perquè crec que l’organització
administrativa ha de respondre al 103 de la Constitució i no a
aquests interessos i jo no dic que no sigui legal, simplement
que no respon al manament constitucional que parla
d’eficiència, coordinació, economia, de principis com aquest.
Sr. Buele si vostè no és capaç de trobar arguments contra
aquests que jo ja els poso, no ataqui al diputat, ni intenti
ridiculitzar la feina que ha fet, que l’ha feta honradament i fins
on les seves capacitats disposen.

Sr. Crespí, el ministeri ha estat una rèplica que he fet a la cita
que ha fet el Sr. Conseller, que pel que s’ha vist els meus
arguments a la consellera en els pressuposts de l’any passat,
perquè el Sr. Conseller el que ha fet en les dues intervencions
ha estat discutir el que havia llegit en el Diari de Sessions  de
les meves argumentacions de l’any passat, perquè Sr. Conseller
vostè tampoc, com el Sr. Buele, no tenien arguments per
contradir el que jo he defensat aquí, com arguments per
demanar que aquesta conselleria es suprimeixi, es signin els
seus programes a altres llocs i amb açò estalviarem i ben igual
podrien fer segurament més del que fan, perquè si donessin a
Comerç i Indústria o Agricultura activitats de millora i
innovació per a les empreses en relació, si les
telecomunicacions i el funcionament de l’Administració pública
estigués a Interior amb els funcionaris, tal vegada funcionaria
més bé de com funciona aquí i per el que queda no cal tenir un
conseller, tres directors generals, un secretari general tècnic i 35
funcionaris. El que no vulgui entendre açò sap que l’any que
ve si jo som diputat i vostès presenten el mateix, ho tornaré a
repetir, no caldrà que es llegeixi açò d’enguany, bastarà
m’escolti l’any que ve quan m’ho torni a explicar.

Per tant, vull acabar assenyalant Sr. Crespí que no hi ha un
llibre d’estil, almanco que jo conegui en el Partit Popular, però
la cita que vostè ha fet de gato blanco, gato negro lo
importante es que cace ratones, m’ha recordat un estil que
precisament la democràcia d’aquest país vol oblidar.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

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

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Huguet. Por el Grupo Parlamentario PSM-Entesa
Nacionalista tiene la palabra el Sr. Buele. 

EL SR. BUELE I RAMIS:

Gràcies, Sr. President. Només lamento una coseta i és que
ara en aquesta intervenció hi haurà molts més diputats del Grup
Parlamentari Popular que són presents aquí i que no sabran el
motiu d’això d’aquí, perquè no eren quan hem intervengut la
primera vegada.

Tot i això, voldria deixar constància davant aquest
Parlament que aquest diputat en cap moment ha volgut atacar
ningú, no ha volgut atacar ningú, el que ha volgut fer és ús de
la paraula convençut del contrari d’allò que no estava
convençut l’anterior diputat, convençut que usant la paraula
tenia la capacitat de convèncer-lo que havia comès un error
presentant una esmena com aquesta, ho he intentat, no ho he
aconseguit, he fracassat, vostè té la raó. Però atacar algú, em
cregui que no hi ha cap ànim d’atacar a ningú, en tot cas
combatrem les idees, els plantejaments i les polítiques,
naturalment. Tamp oc hi ha cap intenció de ridiculitzar a ningú,
lluny de la voluntat d’aquest diputat voler fer que algú faci el
ridícul perquè aquest diputat creu en el respecte que li mereix
qualsevol persona.

Un segon aspecte que volia comentar és que quan aquest
diputat ha fet alAlusió a l’anterior situació del diputat portaveu
del Grup Parlamentari Popular com a director general del Govern
balear, si ho feia era perquè estava convençut que estava
parlant d’una persona que tenia la capacitat d’elaborar un
pressupost alternatiu respecte aquesta conselleria i aquest
pressupost alternatiu no l’hem vist enlloc, això du feina, jo
reconec que vostè n’ha feta molta de feina preparant aquesta
esmena, però un pressupost alternatiu també du molta feina,
molta més i no l’hem vist per enlloc. Crec que seria bo que el
diputat del Grup Parlamentari Popular, a més de la feina que fan
que és molta, tenguessin la capacitat de presentar pressuposts
alternatius en aquests pressuposts que presenta el Govern de
les Illes Balears i així podríem veure que efectivament fan molta
més feina de la que fan.

En tercer lloc i per acabar, li podria treure arguments per
justificar aquesta Conselleria d’Innovació i Energia, ho podria
fer, crec que aquest no és el moment, ho faria sempre que vostè
Sr. Huguet fos capaç d’explicar-me a mi i explicar-ho dins
aquesta cambra i justificar davant aquest Parlament que és el
que representava per al Govern balear tenir consellers sense
cartera. Des d’aquest punt de vista nosaltres també podem
explicar i crec que la meva intervenció des de la tribuna ha
pogut quedar més o manco palès que la importància que es
dóna a la política relativa a l’impuls de les noves tecnologies
dins aquesta nova societat en la qual entram en aquest segle
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XXI, requereix tenir perspectiva de futur i per tenir perspectiva
de futur, des del nostre punt de vista entenem que val la pena
que hi hagi un conseller dedicat juntament amb tot el seu
departament i tot el personal que faci falta i tots els recursos
econòmics que es necessitin per fer que aquest Govern de les
Illes Balears realment doni un impuls a l’ús de les noves
tecnologies dins la nostra comunitat autònoma. Jo pens que
només per aquest argument ja valdria la pena dedicar esforços
a creure i pensar que és bo que hi hagi una Conselleria
d’Innovació i Energia tal i com la té el Govern de les Illes
Balears actualment.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Buele. Por el Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra su portavoz el Sr. Crespí. 

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Bé jo crec que l’argument utilitzat pel
Sr. Huguet que aquesta conselleria només s’ha creat per al
repartiment de càrrecs, jo crec que des d’aquest costat del
Parlament quan els governs han modificat l’estructura del
Govern i sobtadament per exemple crearen la de Medi Ambient
o després crearen la de Benestar Social, ho recordarem érem
diputats a la legislatura anterior, aquest argument no el vàrem
emprar i quan el Sr. Aznar ha creat el seu ministeri equivalent a
aquest que parlam aquí, no en quantia econòmica, però sí en
disposició reglamentària, nosaltres no hem suggerit mai en cap
moment que el que volia fer era colAlocar a la Sra. Birulés, no
se’ns va ocórrer, no és el nostre estil, podem criticar, podem
acceptar una crítica d’una organització administrativa perquè la
considerin ineficient i per tant, hi ha d’haver-hi paralAlelament
en aquesta crítica d’ineficàcia i això se’n diuen esmenes al
pressupost una crítica a aquesta eficiència.

Vostè ha utilitzat uns arguments que jo crec que utilitzats
segons a on, realment poden ser convincents, però jo crec que
dins aquesta cambra ningú es xucla el dit. Miri vostè ha parlat
d’execució de pressupost, l’execució que s’acompanya aquí a
una conselleria que aquelles inversions que fa al llarg de l’any
no s’han gastades encara i per tant, no figuren com a
pressupost executat i vostè ha estat responsable de
l’Administració jo també i sabem que aquests mesos encara
s’acabaven projectes, es treien a concurs, es feien
adjudicacions i les adjudicacions dels pressuposts en aquestes
parts pressupostàries no a capítol 1, perquè això cobren cada
mes, però aquestes parts l’execució en aquest mes encara era
baixa i durant aquest final d’any es produïa una pujada brutal
fins arribar, jo diria a la despesa del 100%. Ara i abans i
segurament d’aquí una sèrie d’anys segurament seguirà
succeint el mateix perquè els anys pressupostaris sempre són
iguals. L’única vegada que algú va tenir la idea de canviar els
cursos acadèmics, si se’n recorden, per adequar-los als anys
pressupostaris, el ministre va cessar perquè el Sr. Carrero
Blanco el varen volar amb una bomba a un carrer de Madrid.

Però tornant en el tema, vostè no ha justificat en absolut
que aquestes transferències que diu que fa la conselleria, que

si fos només fer transferències realment jo estaria d’acord amb
vostè, això ho pot fer directament la Conselleria d’Hisenda
directament, però a qui i per què transferim els doblers? Quina
política feim? Aquesta és la feina de la conselleria, no la
transferència, per favor. I quan un vol significar una política
per, com deia molt bé el Sr. Buele de la societat de la informació,
el seu President del Govern d’Espanya i aquí molts mesos
abans, vàrem tenir la idea d’això reunir-ho en una conselleria i
un ministeri i és per significar i coordinar millor una política, no
per la quantitat que aquesta política du darrera, perquè hi ha
polítiques molt importants sense que això gastin uns doblers,
la política fiscal és molt important i no costa molts de doblers
de gestió.

Per tant, vostè el que vol posar en qüestió és donar
rellevància a aquestes polítiques d’innovació, de noves
tecnologies, d’investigació, molt bé, és això el que vol, això és
el que realment vol. Bé jo crec que ja l’he arribat a entendre,
vostè troba que hem de tornar a la política de l’espelma i del
pedernal , d’acord, no hi estam d’acord i votarem en contra de
la seva esmena.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Crespí. 

Acabado el debate número 24, pasamos al debate número
25 de totalidad a la sección 23 de la Conselleria de Bienestar
Social i la sección 75 del Institut Balear de Asuntos Sociales.
Para la defensa conjunta de la enmienda a la totalitat tiene la
palabra por el Partido Popular el Sr. Fiol. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President.

(Aldarull a la sala)

Arribam al final d’aquest debat, la darrera secció i els que
vàrem assistir a les classes de dret romà que donava Samper i
Polo quan era catedràtic de dret romà a Palma, començava el
curs dient, prima non datum, et ultim dispensatum, és a dir,
que ens en podríem anar i deixar-ho estar, però les obligacions
parlamentàries són les de venir naturalment a defensar l’esmena
a la totalitat.

Jo voldria començar dient explicant una frase que crec que
té molt de sentit, va ser Abraham Lincon que va dir: “totes les
persones són iguales, però només en el moment que neixen” i
aquesta frase és important perquè clarifica si més no un fet cert,
tots naixem a la vida i arribam a la mort, però naturalment tenim
distintes oportunitats durant la nostra vida i tenim uns més
possibilitats que els altres i vivim unes realitats distintes a unes
societats distintes. Per tot això és molt important que hi hagi
polítiques de benestar social, és molt important que hi hagi
polítiques que igualin les oportunitats de les persones i aquest
és un principi que està consagrat a la nostra Constitució i és un
principi que d’alguna manera informa tot el que és la legislació
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autonòmica dins el que és la comunitat de Balears. Per tant, és
important que hi hagi polítiques de benestar social i és
important que els pressuposts contemplin d’una forma decidida
el que és el benestar social.

Avui matí un diputat del Grup Socialista ha explicat una
cosa que m’interessa destacar. El Sr. Vicent Tur, ara no hi és
present, ha explicat molt bé que una esmena a la totalitat no és
una discussió numèrica del pressupost, no és una discussió de
partides de pressupost, per això hi ha les esmenes parcials, per
això hi ha els debats de cada una de les esmenes en comissió.
L’esmena a la totalitat, l’esmena de devolució planteja
problemes ideològics, planteja problemes de fons i no planteja
problemes de comptabilitat, jo sé i felicito, no em costa dir-ho,
que la Consellera de Benestar Social ha aconseguit que el seu
pressupost creixi un 8%, em sembla bé, però el que aquí es
discuteix, en aquest tipus d’esmenes es discuteix, com ha
explicat molt bé insisteixo el Sr. Vicent Tur, tot això ho dic
perquè aquí hi ha diputats que surten aquí a dir que no
comprenen com es du una esmena a la totalitat sense explicar
alternatives, per cert val la pena al Sr. Buele que ha recordat
aquí moltes vegades que havia passat en els darrers 18 anys, en
aquests 18 anys mai es va presentar un pressupost alternatiu,
mai i ara no ens demani vostè que presentem un pressupost
alternatiu, es presenten esmenes a la totalitat i es fa la feina que
és l’obligació de l’oposició fiscalitzar el Govern i fiscalitzar la
majoria en definitiva.

Per tant, vull remarcar el que ha dit el diputat Vicent Tur,
quan es fa una esmena a la totalitat es qüestiona el fonament
ideològic, els modus operandi, les maneres d’actuar, l’estil, si
es pot dir així, del Govern. Per tant, naturalment s’entra
d’alguna manera en la crítica a la gestió d’allò que ha estat curs
i d’allò que s’ha vist en el pressupost es suposa que serà el
curs següent i dins aquest àmbit crec que és la feina que
correspon a aquestes seccions 23 i 75, que han estades
esmenades pel Grup Parlamentari Popular a la totalitat. Jo vull
i abans d’entrar en el fons de la qüestió fer una reflexió
profunda dins aquest Parlament. Aquí es parla, almanco els 5
anys que jo he estat aquí, 3 anys assegut a una d’aquestes
cadires verdes sense ser diputat i 2 com a diputat, es parla molt
i molt d’aigües, de carreteres, de medi ambient, infraestructures,
avui matí s’ha parlat una bona estona de muls i de vaques, però
es parla molt poc de persones, molt poc i un que ha estat
vinculat, quan era conseller i ara com a diputat, a temes primer
sanitaris i ara de benestar social li preocupa que hi hagi una
mancança dins aquest Parlament de preocupació respecte els
temes socials, temes humans, tornant a la frase que
encapçalava la meva intervenció, hi ha necessitats de crear
situacions d’igualtat i aquestes situacions d’igualtat han de ser
analitzades, hi ha gent que pateix soledat, hi ha gent gran que
no està ben atesa ni assistida, hi ha discapacitats físiques,
psíquiques i sensorials que no tenen resolta la seva
problemàtica en aquesta comunitat, a la comunitat del benestar,
de l’opulència, la comunitat d’un nivell de vida important i
s’han d’impulsar polítiques dirigides a resoldre aquestes
situacions, perquè això és una exigència de qualsevol estat
democràtic. Jo reivindico que s’impulsin i es practiquen
polítiques de benestar social i d’ajudes a les persones.

Vull recordar que la consellera quan va presentar el seu
pressupost en comissió va inaugurar la seva intervenció amb
un discurs, ella ho recordarà bé, dirigit a criticar l’Estat nacional
que volia destruir les ajudes, d’alguna manera, a la sanitat, les
pensions, privatitzar tot el que es pugui, però davant això,
davant la realitat d’un Govern a Madrid que pretén privatitzar-
ho el Govern balear es mantenia fer i presentava uns
pressuposts solidaris i d’alguna manera venia a llançar unes
idees contràries a les que feia el Govern de Madrid. Jo no hi
estic d’acord, ja li vaig dir en aquell moment, després si hi ha
més temps a la rèplica li explicaré, alguna de les polítiques
socials que es fan des de Madrid, que són ben importants i val
la pensa recordar alguna vegada. Però en qualsevol cas perquè
no tenc molt de temps, vull parlar de quatre coses molt
concretes a les que em referiré i que bàsicament no hi estam
d’acord, passaré per alt les polítiques de joventut, ja tendrem
algun dia per parlar Sra. Consellera de la problemàtica de tot
aquest tema dels cadets i tot aquest problema del futbol, que hi
ha vertaderament una confusió i algun dia aclarirem, també del
tema de la dissolució del Consell de Joventut, d’això es parla en
el carrer aquests dies i a mi em té vertaderament preocupat i
algun dia ja en parlarem. 

De tots els temes de cooperació i ONG que mereixen també
un capítol apart, faré només un comentari d’una qüestió de
transferències, tercera edat, discapacitats i immigració. Bé el
tema de transferències es comentat tot sol, aquest és un
Parlament que ha fet una tombarella legislativa desconeguda en
tot el món i que consisteix en transferir a uns consells, però no
als altres i amb data de caducitat, moneda de canvi, juny del
2003 quan hagin passat les eleccions, això desconegut, no hi ha
precedents, és a dir, ningú coneix una cosa com aquesta, només
l’estrany equilibri polític d’aquesta comunitat explica que
s’hagi fet una cosa com aquesta, que és vertaderament curiosa
i d’alguna manera per a segons qui justifica la supervivència de
la pròpia conselleria, jo ho justifico per altres coses, però hi
hagut veus que s’han alçat dient això, no la meva precisament.

Tema de la tercera edat, li vull fer una sèrie de comentaris.
Residències públiques, vostès s’han instalAlat amb un cert
plantejament públic, estatalista i no participació del sector
privat, però els resultats ens trobam que d’alguna manera tenim
residències com la de Felanitx que m’agradaria que vostè
expliqués vertaderament quina és la seva situació, que en
aquest moment està a la meitat d’ocupació, segons les meves
notícies no té el personal suficient per atendre la població, però
hi ha una llista d’espera vertaderament impressionant. Per cert,
després tendrem ocasió en el tema de les esmenes particulars
de tombar una sèrie de propostes de construcció de residències
per assistits a Menorca, Eivissa i Formentera que la Sra.
Bennàssar els explicarà i que vostès tombaran amablement, tot
i que està dins el pla de gent gran del Govern balear.

(Aplaudiments)

Bé un altre comentari de residències de la tercera edat.
Vostès han fet el decret 123/01, que regula com vostè sap molt
bé tot el tema residencial públic i privat. Jo crec, però això és un
tema molt opinable i molt discutible, que és un decret un poc de
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màxims, però bé això és opinable, el que és més discutible és
que la disposició addicional única sigui una cordeta de la qual
penja tot, el Govern podrà als que no compleixen donar-los el
beneplàcit perquè segueixin funcionant. És a dir, es fa una
excepció subjectiva a la norma, el Govern serà el que dirà
d’aquells que no compleixen quins poden continuar l’activitat,
per tant, no sentiran cap crítica tothom ben callat i “firmes”,
perquè si al final no compleixen la normativa que ha sortit ara
no podran tenir l’activitat. 
Vaig molt ràpid perquè no em queda temps, a mi de totes
maneres se’m queixa tot el món de les residències Sra.
Consellera de manca de diàleg i això li vull dir perquè em
preocupa, crec que s’ha de fer un esforç per dialogar.

Passaré per alt el tema de la federació de persones grans,
per dedicar aquests 25 segons que em queden al tema dels
discapacitats. El tema dels discapacitats, també hi ha en marxa
un pla estratègic, que encara no ha sortit, però em preocuparien
vàries coses. Em preocuparia que no s’escoltés la
coordinadora, no s’escoltés a la Unac, no s’escoltés el sector
i em preocupa que dins els pressuposts es plantegi un
creixement només de l’IPC i un creixement 0, si no m’equivoc,
en temes d’inversions, em preocupa perquè aquests recursos
són molt necessaris per a la gent discapacitada i és necessari
que hi dediquem recursos. Aprofito aquests segons que em
queden per dir-li que li record que hi ha pendent en aquest
Parlament una llei de drogues, que si bé no és competència
estrictament seva perquè és un tema sanitari, és un tema d’una
transversalitat claríssima amb benestar social. Naturalment
vostès s’han de posar d’acord algun dia per presentar la llei de
drogues, que ja du almanco un any de retard. 

També vull fer un molt breu comentari respecte la
immigració. Es va aprovar un pla integral d’immigració, aquest
és un problema que preocupa molt a tota la ciutadania,
preocupa molt als batles, alguns dels quals són dins aquest
Parlament i que han tengut intervencions, moltes vegades
brillants, reivindicant unes polítiques dins el pla integral
d’immigració i em preocupa que l’execució d’aquest pla no
sigui la pactada i no transcorri dins els terminis prevists.
M’agradaria també, si vostè vol obrir una qüest ió incidental,
que comentés alguna cosa d’aquest pla d’immigració.

I m’agradaria acabar Sr. President i ja acab vertaderament
perquè ja m’he passat.  Només dir-li una cosa, he escoltat tot el
debat amb la màxima atenció que un pot disposar durant tantes
d’hores, ahir tot el dia fins a altes hores de la matinada, avui he
estat tot el dia per aquí, he sortit a fora de vegades per
necessitats fisiològiques inevitables, però he dedicat molt de
temps a escoltar atentament tot el que s’ha dit i he de destacar
que el Sr. Matas ha citat menys vegades que l’any passat, la
qual cosa vol dir que anam bé, primera cosa, s’ha parlat menys
dels 18 anys anteriors que altres vegades vol dir que s’ha
millorat un poc, però voldria dir una darrera cosa. Jo crec que el
Govern del pacte de progrés és un vaixell que va d’un
continent a l’altre, d’unes eleccions a les següents i voldria
arribar-hi Sra. Consellera perquè vull que aquest sigui l’ànim
que presideixi la seva gestió, hi ha dos tipus de navegants, els
navegants que tenen por i miren sempre darrera i els navegants
que tenen coratge i miren sempre endavant i mirin on han

d’arribar i com hi han d’arribar. Els que miren darrera, malament,
no arriben.

Gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gracias, Sr. Fiol. La Sra. Consellera de Bienestar Social tiene
la palabra. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol
li he de reconèixer que m’ha posat difícil el començament, li he
de reconèixer perquè per començar no he tengut mai problema
em dir-li que m’agrada el seu tarannà i discutir amb vostè és
més fàcil que amb altres parlamentaris, però clar he de començar
reconeixent un acord d’allò que ha dit el principi. Jo crec que
realment que una esmena a la totalitat és una qüestió de fons,
de model, una qüestió ideològica i per això jo venia aquí a fer
una defensa de model ideològica de la Conselleria de Benestar
Social i la faré. Clar després també un acord, jo pens
efectivament que es parla molt poc dels colAlectius que es
treballen des de la Conselleria de Benestar Social i per tant,
també li agraeixo aquest començament.

Clar al principi vostè m’ha despertat una esperança perquè
quan ha fet aquella frase de deixar-ho estar, he pensat tal
vegada ha entrat en raó el Sr. Fiol i deixa estar aquesta esmena
a la totalitat que no té raó de ser amb el seu tarannà i jo pens
que realment una persona molt sensible, ho va ser com a
Conseller de Sanitat i ho és com a parlamentari, jo pens que no
es mereix defensar una esmena que implica que un Govern deixi
d’atendre les necessitats dels colAlectius més desfavorits. Però
clar és lògic, vostè no es representa a vostè mateix, representa
un partit que òbviament la seva forma d’actuar és en funció, no
dels més desfavorits i per tant, és lògic i és una qüestió de fons
que demanin per tercera vegada consecutiva la desaparició
d’aquesta conselleria. Jo defensaré la necessitat de l’existència
d’aquesta conselleria, no només des d’un posicionament
ideològic, sinó també des de l’explicació d’aspectes concrets,
actuacions, objectius que tenen un referent a partides
pressupostàries i que de fet, significa que aquest Govern
camina en una línia molt distinta i compleix un model que
necessita una Conselleria de Benestar Social.

Vostè no ha justificat la causa d’aquesta esmena, per tant,
jo continuo estant un poc confusa respecte la seva intervenció.
Jo estic d’acord amb vostè i precisament crec que si es fa una
esmena a la totalitat el que no té sentit és fer esmenes parcials,
jo diria que si es fa una esmena del global perquè fer, però bé,
tal volta jo m’equivoco sobre el que és el sentit de la dinàmica
parlamentària, però és una reflexió i vostè de fet no ha fet més
que esmenes parcials, molt parcials, perquè a mi em sap greu
que deixi per un altre moment parlar d’esports, parlar de
joventut o cooperació, jo entenc que el seu temps és limitat, ho
entenc i sé que tenc diferents compareixences que vostè m’ha
demanat i també ja li vaig dir que estava contenta, estic
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contenta de poder parlar en aquest plenari de temes que
realment no se’n parla tot el que s’hauria de parlar.

Bé anem a la qüestió de fons, vostès per tercer any seguit
demanen la desaparició d’aquesta conselleria i argumenten o no
argumenten, realment no hi ha una argumentació, hi ha una
explicació que el Sr. Jaén Palacios, referint-se a educació va dir
que era formal, de no respondre les necessitats de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i en concret de la secció 75 de
l’Ibas que no compleix amb els objectius d’un bon Govern de
la comunitat. Bé jo crec que realment o és una qüestió formal hi
ha qüest ions de fons i qüestions de concepte ideològic i a la
vegada d’organització administrativa. Per explicar-li, crec que
val la pena fer menció de qüestions de concepte, ho és almanco
pels que pensam que els referents ideològics són necessaris
per guiar la nostra pràctica, com vostè deia, per saber cap on
anam, perquè el pragmatisme, que és el referent ideològic i la
tecnocràcia, quan no són instruments per desenvolupar
determinades polítiques, són instruments per no facilitar canvis
reals i canvis estructurals; i aquesta conselleria, li dic ben 

document B

... d’organització administrativa. Per explicar-li, crec que val la
pena fer menció de qüestions de concepte, ho és almanco pels
que pensam que els referents ideològics són necessaris per
guiar la nostra pràctica, com vostè deia, per saber cap on anam,
perquè el pragmatisme, que és el referent ideològic i la
tecnocràcia, quan no són instruments per desenvolupar
determinades polítiques, són instruments per no facilitar canvis
reals i canvis estructurals; i aquesta conselleria, li dic ben clar,
i aquest govern estan per canviar les coses, per canviar-les
d’una manera significativa. Per tant, pens que, malgrat que
potser que els parlamentaris estan cansats i no poden dedicar
l’atenció a aquest tema que m’agradaria, pens que la teòrica, i
no la retòrica, no tornaré al debat anterior, tan molesta pels que
volen que les coses continuïn com estan, és a dir, pels que
volen afavorir els mateixos, és un recurs absolutament
necessari per no perdre la direcció ni el sentit de la nostra
pràctica, i per demostrar que no val tot i que la nostra manera de
fer política, la manera de fer política d’aquest govern està molt
lluny de la seva; encara està lluny del comunisme també, Sr.
Flaquer, ja que m’ho diu cada vegada que té ocasió, però està
també molt lluny de la manera de fer política i política social del
Partit Popular.

Jo intentaré explicar-li el perquè de la necessitat d’una
conselleria de benestar social, de fet duc gairebé dos anys i mig
explicant-ho, per tant no em fa res tornar-ho explicar, intentar
ser didàctica, intentar ser clara, per tal de convèncer com aquí
s’ha dit; i li mostraré tres tipus de raons: raons de caràcter
polític, raons de caràcter administrativa, d’organització
administrativa que, per altra part, no és neutral, l’organització
administrativa no és neutral, respon a una determinada de veure
la societat i la política, i raons que aborden, una vegada més, jo
no som navegant, som bastant de secà, li he de dir, però sí que
no tenc problema en tractar temes que siguin problemàtics, per
tant li donaré una tercera raó que aborda, una vegada més, el
famós i recurrent tema de les transferències de competències en

serveis socials, i si vol també en temes esportius, també estic
preparada per a això.

Entraré a la primera qüestió, la qüestió de caràcter polític i
em centraré, precisament, en el que, en definitiva, al marge que
la Conselleria de Benestar Social és una conselleria àmplia que
no és únicament una conselleria de serveis socials, sinó que
aquesta és una de les vuit àrees que gestiona, però en
definitiva la majoria de les nostres actuacions estan dirigides a
sectors de població i la majoria dels sectors de població amb
situació de dificultat o sectors en els quals intervé en funció de
la seva possible situació de risc, com serien els joves. Jo
entenc, aquest govern entén que les polítiques de serveis
socials s’han de fer des d’una doble perspectiva: una
perspectiva integral, que integri, vostè ho sap, perquè els temes
de salut estan molt relacionats amb això, és a dir, una
perspectiva holística que també es tracta en els temes de salut
i s’utilitza aquest terme, i que parli des de la prevenció, la
sensibilització, l’atenció a la integració, etc. I no únicament
perquè els individus, fins i tot els individus amb més dificultat
som tots individus, persones integrals, amb multitud de
situacions que necessiten resoldre’s, no únicament una
situació puntual i assistencial, no només allò de no sólo de pan
vive el hombre, sinó perquè les problemàtiques socials tenen
una multicausalitat, depenen de molts factors i per tant s’han
d’abordar des de perspectives diverses.

Aquesta és la primera necessitat, abordar des d’una manera
integral i abordar des d’una perspectiva transversal que ha
d’estar coordinada, dirigida, amb una coherència i que, a més,
és recíproca; i una perspectiva transversal que des de la
conselleria es posa en marxa i des del Govern, a través de
l’execució dels plans sectorials que ja s’han aprovat i que són
clarament transversals, i a través de la intervenció de la
Conselleria de Benestar Social en altres plans d’aquest govern,
sobretot aquells plans que tenen a veure amb polítiques
socials, com és educació, sanitat, treball i habitatge, on
intervenen per complementar aquestes actuacions d’altres
àmbits. I com que des d’aquest govern pensam que s’ha de fer
front des d’aquesta doble perspectiva, integralitat i
transversalitat, pensam que val la pena dota aquest govern i
aquesta comunitat d’un instrument i d’una estructura forta, amb
un pes polític, social i pressupostari fort, que no han de ser les
polítiques de benestar social un annex de les polítiques
generals.

És cert que vostès no comparteixen aquest criteri i com que
no ho comparteixen i jo no tornaré al debat inicial de la meva
compareixença que vostè m’ha esmentat, però òbviament, per
a nosaltres, els serveis no s’han de respondre des de la caritat
i des del subsidi sinó des d’aquesta perspectiva i aquesta és
una de les raons que fan necessària aquesta conselleria. I diria
més, com a concepció pensam que a les problemàtiques de
caràcter social se’ls ha donar resposta des d’allò social i és per
això que en aquesta conselleria hem integrat estructures com la
Direcció General de Menors, perquè pensam, òbviament, que la
problemàtica dels menors infractors, tot i tenint un component
clarament punitiu, perquè compleixen mesures de caràcter
judicial, no es pot tractar des de la Conselleria d’Interior, com
es tractava a l’anterior legislatura, sinó que, lògicament, per
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coherència política, s’ha de tractar des d’àmbits que afavoreixin
la integració.

I tampoc estam d’acord que les polítiques de gent gran es
duguin des de Presidència, no hi estam d’acord, aquest govern
no hi està d’acord, perquè podria pensar-se i podria ocórrer i ha
ocorregut que aquestes polítiques fossin el braç o l’abraçada
clientelar en determinats colAlectius.

I amb això passaré al segon punt, les raons administratives
de perquè aquesta Conselleria de Benestar Social. Miri, al
conjunt de l’Estat hi ha una diversitat àmplia, estic segura que
vostè ho sap, d’organització quant a les polítiques de benestar
social, àmplia però que, més o manco, es mou en tres eixos
fonamentals: o bé són conselleries de treball i benestar social
o bé són conselleries de salut o sanitat i benestar social o bé
són conselleries que únicament són de benestar social. Li
mencionaré les que únicament són de benestar social:
Catalunya, Castella-La Manxa, València, Astúries, Andalusia,
Extremadura, Madrid, Navarra i fins i tot Ceuta, Ceuta té una
conselleria i una consellera de benestar social, perquè és una
consellera. Jo li mencionat comunitats com Andalusia, Castella-
La Manxa i Extremadura i Astúries, però també li he parlat de
València que, per cert, és benestar social i esports, això és
interessant, i també li he parlat de Navarra, que també és
benestar social, esports i joventut. Per tant, hi ha una diversitat
comprensible, però que sens dubte respon no únicament a un
model, sinó a les necessitats pròpies de la seva comunitat.

Nosaltres pensa, des d’aquest govern, quan es va firmar el
pacte i es va formar aquest govern li he de dir, clarament, que
Esquerra Unida va tenir un paper fonamental a defensar
l’existència d’aquesta conselleria i encara que vostès fan
aquesta argumentació, no per raons de cadires, sinó per raons
de model, perquè pensàvem que aquesta comunitat necessitava
un impuls en polítiques de benestar social i per això que
necessitava una conselleria de benestar social. Per suposat, per
sortir de la situació de greuge en el qual ens trobàvem, respecte
fins i tot de Ceuta i Melilla, que tenen una conselleria de
benestar social i en aquesta comunitat no existia, sinó que eren
actuacions disperses per diferents conselleries. Jo sé que vostè
formalment demana això, però estic segura que és impossible
que estigui convençut de defensar tal incongruència.

I per què no en aquesta comunitat autònoma i des d’aquest
govern una conselleria de treball i benestar social? Miri, també
és una qüestió de model, perquè això implica pensar que la
solució a les problemàtiques socials s’arregla amb la inserció
laboral, i no senyor; no senyor, precisament per la qüestió de
la multicausalitat de les problemàtiques socials. I per què no
una conselleria de sanitat i benestar social? Perquè miri, aquest
binomi de malaltia i dificultat social, sent cert és absolutament
incomplet, em sap greu que ara no m’escolta el Sr. Fiol, però bé,
confiï que la resta de diputats sí que alguna estiguin escoltant;
p er què no una conselleria de benestar social i sanitat? Perquè
el binomi malaltia-dificultat social és incomplet, converteix el
ciutadà en un pacient, en un subjecte passiu i no en un
subjecte actiu i amb drets individuals i cívics per assolir. I
després perquè s’oblida un vessant necessari importantíssim,
que és la desigualtat, si és tracta únicament des d’aquest

binomi malaltia-dificultat social. La dificultat social té una arrel
importantíssima en la desigualtat econòmica i per tant pensam
que quedaria molt maltractada i des d’una perspectiva poc
integral.

Aquesta és la raó del perquè d’aquesta organització
administrativa, jo li he donat arguments, vostès poden
continuar dient, com a la resta de seccions que és una qüestió
de cadires. Però pens que, a més, tenim un altre argument, que
és la pràctica, sens dubte, que té referides a actuacions
concretes.

I ara ja sí passaré al tema avorrit, però bé, no fa res, de les
transferències. A pesar fins i tot de les transferències, continuo
mantenint la necessitat d’aquesta Conselleria de Benestar
Social; primer, perquè, òbviament, com he dit sempre, les
transferències només es refereixen a una de les vuit àrees que
es gestionen que són els serveis socials. Però, també per
mostrar un altre referent en l’Estat, en el País Basc, on, per cert,
el model ho va posar en marxa el PNV, però, ara per ara, la
Conselleria de Serveis Socials i Habitatge la gestiona Esquerra
Unida, com vostè deu saber; igual que Aragó, també, hi ha
àrees del Govern de la comunitat, com és immigració i com és
drogodependència, si no m’equivoc, també les gestiona
Esquerra Unida, la qual cosa m’agrada dir perquè no únicament
ni aquesta conselleria, ni aquesta consellera, ni la implicació
d’Esquerra Unida en el conjunt de governs de les comunitats
autònomes de l’Estat sembla que tenguin perspectives de
desaparèixer, jo més aviat diria el contrari. Però, precisament en
el País Basc, amb un model competencial molt semblant al
nostre, amb una transferència molt ben dotada cap a les
diputacions i, a més, amb uns models competencials molt més
desenvolupats, continua existint una conselleria de benestar
social. Per tant, és una qüestió, i per què? Primer, perquè una
conselleria ha de garantir l’equitat; després, per una qüestió
també de jerarquia administrativa, jo supòs que vostès no faran
desaparèixer els ministeris una vegada completada la
transferència de salut; supòs que no faran desaparèixer el
Ministeri de Treball, una vegada completades les transferències
en matèria de treball.

Però després, per una qüestió que també queden aspectes
de gestió pròpia, en què jo no entraré perquè no és un debat
sobre la llei de transferències.

Però també per una quarta qüestió importantíssima, per
compromís, per tancar el compromís amb els consells insulars
de què aquest govern, una vegada feta una llei de
transferències, no s’acabarà desentenent de les necessitats
dels habitants de totes les illes, des d’una perspectiva
d’equitat.

Molt breument, i passaré als fets, vostè ho ha dit, hem pujat
un 8% el nostre pressupost, des del 99 benestar social ha pujat
5.000 milions i jo crec que, d’alguna manera, demostra clarament
que aquesta conselleria es consolida i avança, perquè aquest
govern, en el seu conjunt, es consolida i avança cap a posar en
marxa polítiques de benestar social. Vostè no m’ha parlat de
joves, però a mi m’agradaria parlar-n’hi perquè pens que és
important dir que amb aquest pressupost, amb el pressupost
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conjunt d’aquest govern, amb els 628 milions de la direcció
general més i, en conjunt, amb 3.239 milions que hi ha repartits
pel conjunt de conselleries i direccions generals del Govern el
que es farà és complir amb el compromís de desenvolupar el Pla
jove; i a més es posaran en marxa programes nous, programes
de mediació juvenil, de prevenció de drogues, de la xarxa
d’instalAlacions a les Illes Balears, a les quatre illes. Avui,
precisament, ha entrat en el consorci de la Xip l’Ajuntament de
Formentera, jo crec que això és una passa significativa perquè
enguany, en el 2002, tindrem una instalAlació juvenil a
Formentera.

Veig que no em queda massa temps, però bé, aprofitaré, en
tot cas, per fer referència a les qüestions que vostè sí ha
dedicat una atenció especial. Li explicaré, el tema dels
discapacitats, miri, precisament pens que en el tema de
discapacitats, tot i que encara no s’ha aprovat el pla de
discapacitats, es treballa clarament des d’aquesta doble
perspectiva d’atenció integral i transversalitat. Li explicaré, hi
ha diferents, per suposat s’escolta les organitzacions socials,
s’integra la coordinadora, que jo crec que estava bastant
marginada a l’anterior govern; però, per començar, hi ha una
actuació claríssima, el sistema de mòduls amb l’UNAD que es
convertirà en un sistema de places concertades en el 2002 està
gestionant, va gestionar el 2001, 1.318 milions, perdó, 1.109
milions. I en els pressuposts d’enguany tenim una partida
inicial que ha pujat 70 milions, més 100 milions més per a places
concertades. Jo crec que aquesta és una passa significativa.

Però, a més, hi ha més actuacions en el tema de
discapacitats, a part del concert de places amb la UNAD. A Son
Tugores s’han obert dos serveis nous, s’ha obert un servei nou
que és un centre de dia i s’ha ampliat amb 10 places el centre
residencial. I a més és posarà en marxa, que ja està negociat i ja
està per tal que pugui funcionar a partir del 2002 un servei de
discapacitats greus amb trastorns de conducta, que dóna
sortida a part dels discapacitats que estan integrats, que estan
ara acollits a l’Hospital Psiquiàtric. Hi ha un projecte més, el va
presentar la consellera de Sanitat fa uns dies quan va presentar
la reconversió de l’Hospital Psiquiàtric, i és un projecte en el
qual Benestar Social hi té participació, que és donar sortida a
quinze més dels residents a l’Hospital Psiquiàtric, que no són
malalts mentals, sinó que són discapacitats lleus amb trastorns
de conducta, i això és un projecte per a l’any que ve i està en
els pressuposts. Més coses en el tema de discapacitats: el
centre de dia de Joan Crespí serà una realitat, es començarà a
construir l’any 2002, hi ha partida pressupostària per construir-
lo; de la seva etapa en el govern només hi ha, no ho sé, tal
vegada no hi ha una partida de 100 milions com aquí, tal vegada
hi ha 100 fotos de la Sra. Estaràs, del Sr. Martí Solera i el Sr.
Contestí anunciant els tres en comandita que farien aquest
centre que mai no s’acabava de fer ni s’acabaven de resoldre
tots els problemes que nosaltres hem hagut de resoldre, perquè
es pugui edificar en aquell solar. Fa uns dies vàrem presentar
centres de respir amb AMADIVA, jo no li he explicar la
importància que té això per a les famílies de discapacitats.

El tema de l’educació especial ho va explicar perfectament
el conseller d’Educació; per suposat que es manté l’educació
especial, però sobretot amb criteris d’aprofundir en la

normalització dels infants que puguin entrar a l’escola
normalitzada.

Contractes per a programes en formació i per al treball en
suport. La gran part dels 2000 milions als quals ha fet menció
avui el conseller de Treball estan relacionats amb això i estan
coordinats també amb actuacions de la Conselleria de Benestar
Social.

Jo no m’estendré més, perquè hi ha massa coses a dir. Li
contestaré a la rèplica sobre el tema de les persones majors,
veig que fa gestos d’estar cansat i tal vegada val la pena deixar-
lo intervenir i després jo tornar a intervenir. Però, precisament,
la dificultat que tenc cada vegada que he de presentar la
Conselleria de Benestar Social és que em falta temps, Sr. Fiol.

(Remor de veus)

Idò en faré ús, cap problema, bé jo no tenc problema, puc
continuar. Em deixi acabar aquest argument i continuaré, era un
poc per respecte a tots vosaltres però realment si puc fer ús del
meu temps en faré. Li deia que sempre em falta temps, tot i que
ara usaré el temps que consideri, em falta temps perquè parlar
de totes les actuacions, de tots els colAlectius que es fan i de
tots els projectes que tenim realment és difícil, a vostè mateix li
ha passat que ha hagut d’acotar dos sectors de població i ha
reconegut que ha deixat menors, etc.

Miri, en aquests pressuposts hi ha un compromís claríssim
amb l’aplicació de la Llei penal juvenil, un compromís claríssim.
Insuficient? Clar que sí, com no ha de ser insuficient quan es
tracta d’aplicar una llei que fa que les comunitats autònomes
haguem d’assolir el que fins ara gran part era responsabilitat
d’institucions penitenciàries sense cap suport. Però hi ha un
increment de més de 200 milions a la partida de centres. Per tant,
això vol dir que no donarem resposta a tot, però que sí es
consolida una línia claríssima de donar resposta.

I hem creat un instrument, és cert, ahir es feia referència a
les fundacions, i és cert que s’ha creat una fundació per
gestionar els centres de menors, però precisament per
desprivatitzar el que ara està privatitzat; perquè hem de recordar
que la gestió d’Es Pinaret la du una entitat privada. I el que es
farà ara és donar una passa que permetrà un control públic
major del que es té ara. Per suposat, no és el que jo volia, que
volia una empresa pública per tal de gestionar-ho, però bé, no
explicaré quines han estat les raons de per què no fer-ho.

En el tema de persones majors, miri, el compromís del
Govern a partir del Pla de persones majors està clarament
contemplat en aquests pressuposts i està contemplat des de
diferents perspectives, hi ha 477 milions per al compliment del
Pla de persones majors, a part dels compromisos que hi ha de
construir les dues residències que estan en el Pla de persones
majors, que són la residència d’Eivissa i la residència de
Menorca. Per tant, són compromisos que estan en aquest
pressupost i són compromisos que estan en el pla i que es
duran endavant; i són compromisos que suposen canviar
radicalment la política de persones majors que es feia fa uns
anys en aquestes illes; perquè crear 90 places a Eivissa, de
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places públiques residencials; crear 70 a Menorca; donar
seguiment a les places de Felanitx que, per cert, ja està gairebé
a un cent per cent d’ocupació i té pràcticament tot el seu equip
complet -sí, Sr. Fiol, el nostre compromís és que estaria
completa a finals d’any i està gairebé completa i està
pràcticament en el total del seu compromís, de la seva ocupació.
Però bé, jo supòs que vostès entenen perfectament que no és
possible posar en marxa un centre residencial i que estigui en
marxa el dia següent, tenen l’exemple de Son Llàtzer, crec que
ho veuen claríssim que s’ha de posar de manera gradual un
servei d’aquestes característiques en funcionament, el que
passa és que ho fan servir com a una eina d’atac al nostre
govern, quan vostès també tenen bastants dificultats, i així ho
demostren, per posar en marxa serveis d’aquestes
característiques.

Però és més, vostès, durant la seva legislatura, varen en
posar en marxa residències a pobles que després no varen ni
tan sols obrir, no varen ser capaços ni tan sols d’obrir-les; es
varen fer la foto, varen dir que es posava en marxa la residència
de Montuïri, tal i qual, però després va quedar sense obrir-se,
precisament va ser la futura, la possible residència de Montuïri
que nosaltres vàrem reconvertir en el que és ara, un centre
d’estades diürnes per a la Mancomunitat del Pla. Hi ha
compromisos amb 10 municipis d’aquestes illes i l’any que ve
seran més compromisos amb més municipis; que encara no
s’han acabat, clar que no s’han acabat, però els convenis ja
estan firmats i estan en marxa. Ara depèn també de la capacitat
de cada ajuntament per posar-ho en marxa. Hi ha un compromís
de concertar places que, gairebé, és com tenir places públiques
perquè la concertació s’entén des del preu públic i des de
l’estricte control públic. Per tant, a part de les 100 noves places
residencials per a Mallorca, de la residència de Felanitx, -que,
per cert, el projecte inicial tenia 200 places i varen ser vostès,
vostè ho sap bé, que varen retallar aquest projecte i el varen
reconvertir en una residència de 100 places, per suposat no
s’ha pogut canviar un projecte que ja estava en marxa. Però
aquestes 100 places ja són una realitat, més 125 places que
durant l’any 2002 es podran concertar i que seran places
públiques.

En fi, Sr. Fiol, jo crec que la successió de fets des d’aquest
govern i des d’aquesta conselleria demostren clarament, tal i
com ho demostren els pressuposts, que aquest govern fa una
aposta clara i diferenciada per fer polítiques de benestar social,
per fer política social des d’aquesta perspectiva integral, perquè
les polítiques socials no siguin un annex, un apèndix d’altres
polítiques i no se li doni aquest caràcter residual que vostès,
potser que vostè no li dóna als discursos, però que vostès, el
seu govern, sí li ha donat sempre en la seva pràctica. La nostra
pràctica és molt distinta i jo crec que els ciutadans i ciutadanes
d’aquestes illes ho saben i sobretot ho saben els sectors i els
colAlectius amb més dificultats. Jo crec que això és realment
l’exemple que hem donat, que no es consolidarà en aquesta
legislatura, però que la passa és importantíssima i jo crec, estic
segura que no ha volta arrera.

Gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Fiol,
té la paraula per replicar.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Per contestar l’extensa intervenció de
la consellera que, a més, gaudeix de tot el temps que necessiti
per explicar, i un qualque moment té la sensació d’estar en el
Presídium Supremo escoltant un discurs extraordinari i
magnífic, que no té res a veure amb la majoria de coses que jo
li he plantejat. Fins i tot vostè a qualque moment comet el petit
error de confondre el sentit d’aquest debat i el motiu que ens
reuneix aquí, avui no està aquí presentant el seu pressupost,
com ha dit a qualque moment, avui es defensa vostè d’una
esmena a la totalitat que li hem presentat nosaltres. Per tant,
amb bona lògica parlamentària, la dinàmica és que nosaltres
explicam els motius que ens duen a presentar aquesta esmena
a la totalitat i vostè els nega, però clar, vostè aquí ens ha contat
un munt de coses que no tenen res a veure amb tot això, la qual
cosa em pareix molt bé perquè això és una qüestió que passa en
aquest Parlament amb molta freqüència, és una petita perversió
del que hauria de ser, crec jo, el bon funcionament d’aquesta
cambra.

Vostè ha començat dient una cosa que no és certa, és a dir
que l’esmena a la totalitat pretén la desaparició de la Conselleria
de Benestar Social, jo he arribat a dubtar de tantes vegades que
ho ha dit, he arribat a dubtar i he hagut de demanar que em
donassin l’esmena, a veure què posàrem a l’esmena. L’esmena
no diu res de tot això, diu simplement la devolució dels
pressuposts perquè no compleixen els objectius de benestar
social que a nosaltres ens pareixen els adients, no que
desaparegui la conselleria, i vostè ha dedicat aquí un quart
d’hora a justificar l’existència de la Conselleria de Benestar, que
no som nosaltres que la negam, és la Sra. Munar que,
lamentablement, no hi és en aquest moment, però la que
discuteix l’existència d’aquesta conselleria; nosaltres d’això no
n’hem dit res. És una pena que no hi sigui la Sra. Munar,
perquè tot això que vostè ha explicat, doncs bé, li podem fer
arribar i tendrà segurament còpia del llibre de sessions i podrà
veure tots els seus arguments. Però nosaltres ni he dit jo aquí
quan he intervengut, ni diu l’esmena a cap moment que
pretenguem la desaparició de la Conselleria de Benestar Social,
això és un plantejament que s’ha fet des d’altres perspectives
i que ha donat lloc, insistesc, perquè ja ho he dit abans, a
aquesta pirueta jurídica, que ha estat això un triple salt mortal,
tan de bo que hi havia una xarxa, que ha donat lloc, dic, a
aquesta normativa per la qual es transfereix a uns consells i no
es transfereix al Consell de Mallorca i és una lletra de canvi a
l’any 2003, a juny de l’any 2003, després de les eleccions i ja
veurem el que passa; que, insistesc, i és una opinió particular,
suposa, es miri des d’on es miri, una pràctica parlamentària, bé,
vertaderament desconeguda i sorprenent.

En qualsevol cas, jo la convid, perquè pas per alt tota la
seva llarguíssima i interessantíssima explicació, jo no vull posar
en dubte la qualitat de tot el que ha dit, de justificacions
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respecte de l’existència de la conselleria des de la seva
perspectiva administrativa, des de la seva transversalitat amb
altres conselleries, tot això a mi em pareix molt bé, nosaltres no
hem vengut aquí avui a discutir això; hem vengut a discutir
l’actuació, els modes i les maneres d’alguns aspectes que jo li
he comentat, dels quals d’algun n’ha dit qualque cosa i
d’alguns altres no.

Respecte de la residència d’assistits, que estan en el Pla de
persones majors, vostè ha dit que, ha reconegut expressament
que estan en el Pla de persones majors, i que es faran, i ara té
una oportunitat d’or. Això es diu el gol de oro. Ara la Sra.
Bennàsar sortirà i la convidarà amb dues esmenes
formosíssimes que es financiïn aquestes dues infraestructures.
Per tant, tenen una oportunitat tots vostès extraordinària de
corroborar el que ha dit la consellera de Benestar Social, i
finançar amb els pressupostos d’aquesta comunitat la
construcció d’aquestes molt necessàries residències per a
assistits a les illes d’Eivissa i de Menorca. Veurem ara què
passa al debat subsegüent.

Bé, respecte d’això de Felanitx, escolti, les meves notícies
difereixen notablement de les seves. No em compari la posada
en marxa d’un hospital com Son Llàtzer amb la residència de
Felanitx, i reconegui’m que han passat no sé si són 5, 6 o 7
mesos, i que avui les meves notícies -puc estar equivocat,
naturalment, però són d’avui- és que estan a la meitat
d’ocupació. I això és molt greu, perquè hi ha una gran part de
la població que necessita aquesta ajuda, perquè hi ha una llista
d’espera de més de 600 persones que necessiten aquesta
assistència, i per tant jo li he de dir que és molt important que
s’ompli de les persones que necessiten aquest recurs.

No ha dit res del Pla integral d’immigració. No ha dit res del
decret que jo li he citat, el Decret 123/01, que regula les
residències; i molt especialment no ha dit res de la disposició
addicional única, que molt breument, Sr. President, llegiré.
“Excepcionalment l’autoritat competent -és a dir la Conselleria-
pot per autoritzar centres i serveis regulats en aquest decret
podrà, basant-se en l’interès social que suposa la seva creació,
autoritzar l’obertura d’un centre o d’un servei que no compleixi
estrictament alguna de les condicions materials i funcionals
mínimes previstes, sempre que no quedi afectada la seguretat”,
etcètera... Bé, aquí que està dient? Està dient una cosa molt
senzilla, a la meva manera de veure, naturalment. Llavors vostè
digui el que vulgui. Està dient una cosa molt senzilla, està dient,
crea un decret de màxims, a la meva manera de veure, ja ho he
explicat abans, no hi ha hagut rèplica; on exigeix unes
condicions. I ningú ha dit ni piu. Però és que ningú no dirà ni
piu, perquè tothom sap que a l’hora de la veritat, si no compleix
estrictament aquesta disposició, dependrà que a la Conselleria
es justifiqui aquest interès social o no. I el risc que això genera
es diu arbitrarietat. I crec que és important tenir-ho en compte.

Jo he vist preocupació -i acab, Sr. President- que vostè
sosté que el que fa el Partit Popular, la perspectiva de benestar
social del Partit Popular està basada en la caritat i el subsidi, no
en la integració i no en l’ajuda a les persones que ho
necessiten. Jo crec que vostè té una sèrie de prejudicis, que
són típics d’Esquerra Unida, i es veuen a més, i s’evidencien en

moltes qüestions: la demonització del Partit Popular, la
demonització del Govern Aznar, del Grup Parlamentari Popular,
de l’anterior Govern. I em sap greu haver d’acabar dient que, tot
i que jo l’he convidada que se sostragués a aquesta temptació
dels mals navegants, que miren darrere a veure si encara veuen
terra, per si hem de tornar enrere, no s’ha sostret d’aquesta
temptació, i ha hagut de parlar que si el centre de no sé què,
que si el Sr. Martín Soledad, que si les fotos de la Sra. Estaràs
o no sé què. Només li ha faltat -i ha estat estrany- citar el Sr.
Matas, que és el normal que es fa en aquests casos, quan no es
tenen arguments per defensar la seva gestió. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol, per la seva intervenció. Sra.
Consellera de Benestar Social, pot utilitzar el torn de rèplica, i
tancar la qüestió incidental. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
la realitat que avui gestionam, i sobre la qual avui estam
intervenint, no és una realitat que hagi creat el pacte de
progrés. Inventam una realitat, i sobre aquesta realitat a més
posam en marxa unes línies d’actuació i uns programes. Per
tant, jo crec que és bastant lògic que quan es tracta de donar
respostes a necessitats lògicament el que es fa amb bona
pràctica tècnica i política és fer una anàlisi de les necessitats,
per tal de saber què és el que hem d’abordar, per tal de graduar
els objectius, i per tal d’assolir uns objectius, i a més de caràcter
estratègic. I clar, jo em pens que en temes de política social jo
crec que ja he vengut amb l’anàlisi feta. Però jo crec que feia
falta que el conjunt de ciutadans i ciutadanes, a més de
començar a parlar de polítiques socials, que jo pens que això és
un mèrit d’aquest govern, que es parli de la desigualtat, que es
parli de les dificultats, que no es faci el possible per tal que es
pensi tothom que aquest és el millor dels mons, perquè aquest
és un món amb coses bones, i amb bastants coses dolentes. I
aquest govern, amb valentia, el que vol fer és enfrontar-s’hi per
tal de solucionar-les.

I és inevitable fer referència al seu llegat. És absolutament
inevitable. Vostès mateixos hi fan referència, quan em parla de
llista d’espera, no pensarà, no em farà creure ni voldrà fer creure
a ningú que està parlant de la llista d’espera que s’ha creat des
que el pacte de progrés va entrar al Govern. No senyor, miri, és
que nosaltres vàrem heretar una llista d’espera en residències
de 1.100 persones, i era una llista única. No vull dir una llista
única en el sentit que estigués homogeïtzada, era una llista
única a l’IBAS. Després hi havia llistes a la residència del
Consell Insular, etcètera. Però era una llista que només donava
a la gent major la possibilitat d’anar a una residència si tenia
alguna necessitat, però una possibilitat molt més llunyana del
que és ara amb aquest govern. Clar que tenim encara llista
d’espera, faltaria més!, però vostè ho ha dit, no arriba a les 600
persones. I per què? Perquè s’han diversificat els serveis,
perquè molta gent de la que estava en aquesta llista, se li ha
donat, s’ha incrementat clarament el servei d’ajuda a domicili,
i perquè s’han creat places a centres d’estades diürnes, que ha
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fet que gent que estava a la llista d’espera de residències no
hagués de menester una residència. S’han diversificat els
recursos, les possibilitats reals d’accedir a un altre recurs. I en
temes residencials també, com no puc fer menció del passat, del
que hem heretat? En temes de centres de dia no es va crear una
sola plaça, Sr. Fiol, ni una sola. Només que les del centre Reina
Sofia, que vostès varen heretar -ho he dit moltes vegades en
aquesta cambra- de l’antic Inserso quan la Sra. Matilde
Fernández era ministra. Pus; cap altra plaça de centre d’estades
diürnes. A l’any 2000... 

(Remor de veus)

Què vol que li digui? Jo crec que va fer una molt bona
gestió, la Sra. Matilde Fernández, no em sap greu fer-ne menció
cada vegada que puc. 

Per tant, és obvi que gestionam la seva herència, però la
gestionam amb molta més solvència que vostès. Perquè el que
és cert és que de zero places de centres de dia a 40 que es varen
crear al 2000, i a més de 100 que s’han posat en marxa a través
de convenis amb els municipis, amb 10 municipis de totes les
illes, en el 2001, més les que es concertaran en el 2002, jo crec
que fan un balanç diferent. I és això el que fa minvar la llista
d’espera, Sr. Fiol, és obvi que és això.

I en places residencials, el mateix. Jo crec que no li’n faré
més menció, de tot el compromís del Pla, un compromís que
s’executarà. Jo crec que està vostè mal informat,
intencionadament mal informat. És cert que Felanitx no està
encara al cent per cent, però és cert que està molt pròxim a la
seva ocupació total. Em sap greu no poder-li donar amb rigor
quina és l’ocupació actual.

Respecte del Pla d’immigració, és cert que m’he oblidat, i ho
tenia apuntat. El Pla d’immigració en les partides de l’IBAS té
consignats 91 milions per l’any 2002, més la resta, com he dit,
de plans transversals, com ha estat aquest, que està en
diferents conselleries, perquè per suposat el que estam donant
és una perspectiva integral de l’atenció als immigrants.

I el tema a què m’ha fet menció, del decret d’ordenació, jo
crec que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Vost è
veu en una disposició addicional que el que fa és precisament
no restringir, en un context, sí senyor, de clara dificultat per
crear places residencials a curt termini, perquè és lògic, és difícil
crear places a curt termini. És molt difícil no crear-ne cap ni una
en 16 anys, però és bastant difícil cobrir la necessitat del total
de places en quatre anys; i el que és cert és que en acabar
aquesta legislatura el balanç serà claríssim, i la llista d’espera li
assegur que estarà molt per davall de com vostès la varen
deixar. És una disposició addicional que el que fa és permetre
a les residències existents que tinguin un termini per adaptar-se
a aquesta regulació. Sí, senyor Fiol, aquest decret ha estat
debatut, consultat, discutit, fins i tot no només amb els consells
insulars, amb ajuntaments, amb organitzacions de persones
majors, sinó que fins i tot amb les organitzacions de residències
privades; perquè, tot i que no defens el model de residències
privades, sí pens que, com que ofereixen una possibilitat a les
persones d’aquesta comunitat, si el que estan és complint un

decret que per primera vegada ordena aquest sector, jo pens
que se li ha de donar la possibilitat d’adaptar-s’hi. I a partir de
què, de complementar aquest decret amb què? Amb inspecció,
Sr. Fiol. Durant l’any 2001 s’han inspeccionat totes, totes les
residències d’aquesta comunitat autònoma. El balanç que
vostès tenien eren 9 l’any 99, 7 l’any 98, etcètera. Fins i tot sap
vostè que vàrem anar a judici, per una residència un municipi,
que era una residència de titularitat del Govern, i vàrem anar a
judici per defensar la demanda que va fer una usuària, i la
usuària la va guanyar, i la va guanyar amb el suport de la
Direcció General de Serveis Socials i del Govern balear. És lògic
que el que no farem és espolsar segons quins temes, però és
lògic que s’està treballant, i vostè recorda que per primera
vegada en aquesta comunitat es va tancar una residència
privada, i més encara, es va donar allotjament alternatiu a
aquestes persones a càrrec de la Conselleria de Benestar.

Per tant, fixi’s, un decret que ordena i es complementa amb
inspecció: jo crec que això són canvis significatius claríssims.
Jo no he vist cap motiu que vostè hagi argumentat del perquè
aquesta esmena a la totalitat. Per tant, jo crec que sí són vostès
precisament qui utilitzen els prejudicis, i que utilitzen la seva
visió incapaç de reconèixer que estam fent passes que vostès
no han estat capaços mai, amb pocs recursos, és cert,
reconvertint el que teníem, perquè sabrà que els centres de dia
que es posaran en marxa als municipis són part dels doblers
que ens arriben de Madrid, i que el seu Govern -hi he de fer
referència per força- utilitzava únicament per fer clubs de
persones majors.

Jo crec que en la pràctica, li dic una altra vegada, en la
pràctica concreta aquest govern està demostrant que hi ha més
que retòrica darrere de la seva actuació i darrere d’aquesta
conselleria. I per tant, que el nostre compromís continuarà
endavant, que ens agradaria comptar amb la suma del conjunt
de les forces polítiques per tirar-los endavant, però que no
tenim més remei que enfrontar models que lògicament estan
enfrontats, i que no tenim més remei que demostrar-los que
nosaltres feim una política diferent. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera. Amb la seva intervenció
queda tancada la qüestió incidental. Grups que vulguin utilitzar
un torn en contra de l’esmena? Sr. Gascon, en nom del Grup
Socialista, té la paraula. 

EL SR. GASCON I MIR: 

Gràcies, Sr. President. L’enumeració de les seccions del
pressupost fa que tant la Conselleria de Sanitat com la de
Benestar Social siguin a hores intempestives any rere any, i tal
vegada haurem de demanar que es canviïn aquestes
numeracions alguna vegada.

Jo vull d’entrada felicitar el Sr. Fiol, tant per les seves
formes com pel seu rigor a què ens té habituats normalment, en
l’exposició d’aquesta esmena que ha presentat, una esmena
que és ritual en aquest parlament, malgrat nosaltres creim que
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no hi ha base per presentar una esmena a la totalitat a aquesta
conselleria.

Molt breument, nosaltres estam d’acord absolutament amb
el pressupost d’aquesta conselleria, atès que s’estan creant les
bases per unes polítiques socials que no existien en aquesta
comunitat autònoma. No estam consolidant unes polítiques
socials encara, sinó que estam creant unes bases de política
social que fins ara no hem tingut. 

Per altra part també creim que és important, i s’ha de felicitar
la Conselleria de Benestar Social, en aquest moment en què
sembla ser que ve una recessió econòmica, i també que hi ha
polítiques menys proteccionistes per part del Govern central
des del nostre punt de vista, que s’hagi pujat el pressupost de
benestar social de cara a polítiques per protegir els menys
afavorits. Nosaltres només voldríem dir tres coses: una,
destacar l’augment del 32% en la política cap als menors,
sobretot degut a l’aplicació de la Llei penal del menor, que
estam absolutament d’acord que no ha d’estar a Presidència,
sinó a Benestar Social, com és evident. Estam d’acord que es
facin polítiques de família, que veurem aquest període que
seran importantíssimes, una vegada s’ha aprovat aquesta llei de
parelles de fet; i polítiques de família també, de suport a dones
que en moments donats no cobren els sous que els han de
donar els seus exmarits quan es divorcien -ja ens ho va explicar
la consellera a la comissió-, nosaltres pensam que açò és
importantíssim; i per acabar, estam d’acord amb les polítiques
d’immigració que s’han de fer, que s’han fet aquest any, i que
es faran l’any que ve. Ahir a la nit a les tres i mitja quan sortíem
d’aquí jo vaig quedar esverat quan vaig veure davant la
Delegació del Govern gent que estava dormint esperant que
obrissin al matí, immigrants suposo que per treure algun paper.
Pensam que açò és molt penós, és molt lamentable, i estam
d’acord amb les polítiques d’immigrants que fa la Conselleria,
juntament amb els consells insulars, que aquest any 2001 han
pujat molt el seu pressupost, i l’any que ve més encara. No
oblidem que a partir de l’any que ve a Menorca igual que a
Mallorca hi haurà, ja hi ha convenis amb associacions per
buscar pisos a persones immigrants, amb les quals tant el
Govern com el Consell Insular, el de Menorca en aquest cas,
seran els que en cas que l’immigrant, cas estrany, perquè és
menys habitual amb els immigrants que amb els espanyols, cas
estrany que els immigrants no paguin el lloguer, serà el Consell
o el Govern qui es farà càrrec durant sis mesos. Totes aquestes
polítiques pensam que són molt importants.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquest pressupost de
la Conselleria de Benestar Social. Jo voldria acabar, quan el Sr.
Fiol ha començat parlant d’una frase d’Abraham Lincoln, sobre
situacions d’igualtat. Jo he recordat ahir, quan vaig obrir una
felicitació del conseller de Treball, del Sr. Grosske, que deia Los
pobres heredarán la tierra, pero en el momento que estamos
vamos a dejar (...) y que les den algo en vida”. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Gascon, en nom del Grup Socialista. Sr.
Fiol, en torn de rèplica. 

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Fonamentalment per
agrair també el to a què ens té habituat el Sr. Gascon en la seva
intervenció, tan amable com tantes altres vegades, i voldria sí
fer un comentari respecte d’una cosa amb què no puc coincidir,
que ha explicat la consellera, i em veig obligat a dir-ho. Aquest
decret relatiu a les residències públiques i privades que vostès
han aprovat, és ver que permet a una disposició determinada la
regulació i la readequació d’aquestes residències. Això, jo no
li he negat. El que jo li he dit és que s’estableix una clàusula
d’excepcionalitat per la qual la Conselleria, a aquells que no
compleixin de cap de les maneres..., com que ja li llegiré? Ja li he
llegit una vegada. No li tornaré llegir. Està massa clar, que
excepcionalment la Conselleria a aquells que no compleixin la
norma els pot autoritzar. I això es diu arbitrarietat, o almenys
presumeix la possibilitat d’arbitrarietat.

Un segon comentari sí que voldria fer, que és que em deixen
perplex dues coses, que és que ara mateix em passen, em
passen ara mateix una nota d’Efe, que Ben Amics pedirá a
Antich la destitución de la consellera Caro, per l’article d’avui
matí, en el qual, jo li dic amb tots els respectes i tota la simpatia
cap a vostè, hi he vist una certa intolerància, a dir que si unes
persones que presideixen una associació la representen bé o la
representen malament. Jo crec que això no ha de ser la funció de
l’Administració, em sembla, vaja.

I una darrera qüestió. M’ha deixat molt perplex, i no vull dir
preocupat, però sí, ha cridat la meva curiositat que no sortís
com ha sortit a tants de debats durant aquests dos dies, el grup
a què vostè pertany, d’Esquerra Unida, a manifestar com a
mínim el suport al seu pressupost. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Alguna intervenció de
contrarèplica? Doncs amb aquesta intervenció queda
substanciat el debat número 25.

I passam al 26, i darrer de la sessió d’avui, que és de
globalitat, resta d’esmenes del debat número 25, secció 73,
Institut Balear de la Dona. Hi ha una sèrie d’esmenes
presentades a aquesta secció, i per defensar-les globalment té
la paraula la Sra. Francisca Bennàsar, en nom del Grup Popular.

LA SRA. BENNÀSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. En
aquest darrer debat del pressupost de l’any 2002 em pertoca en
nom del Grup Parlamentari Popular defensar unes esmenes que
afecten la vida d’alguns colAlectius amb risc d’exclusió dins la
societat, que són els majors, les dones, i els joves.

El Grup Popular, malgrat la consellera no ho cregui, és molt
sensible a les polítiques socials, i és aquesta la raó de totes les
esmenes que hem presentat al pressupost de l’any 2002.
Confiam que siguin veres les declaracions d’aquest govern
destacant l’atenció social com un dels eixos més importants de
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les seves polítiques. Vostès parlen molt d’utopia, però
nosaltres els demanam que donin respostes concretes,
solucions als problemes reals dels ciutadans, sense demagògia
ni sectarisme.

L’increment del pressupost de la seva conselleria per a l’any
2002 és d’un 8%, amb una partida molt important de despesa en
béns immaterials, que és la que nosaltres afectam a les nostres
esmenes. Dins la secció 23, que correspon a la Conselleria de
Benestar Social, el nostre grup presenta esmenes que responen
als objectius que la consellera va presentar com a prioritaris. A
l’esmena 4794 demanam convenis amb el ColAlegi de Psicòlegs
per a l’atenció a famílies amb malalts d’Alzheimer. A la 4817
demanam augmentar el pressupost del pla de lluita contra la
pobresa i l’exclusió. A la 4816 sol Alicitam l’ampliació de
programes de primera infància als ajuntaments. A continuació
també li presentam un conjunt d’esmenes per a la promoció de
l’esport en el conjunt de les Illes Balears, la construcció d’una
sèrie de poliesportius i pavellons, i la creació de noves escoles
esportives superiors a Menorca i a les Pitiüses, dins l’àmbit de
l’Escola Balear de l’Esport. I per fomentar la participació dels
joves li presentam unes esmenes referents a la construcció d’un
centre juvenil a Sant Josep d’Eivissa, i un altre a Eivissa ciutat.
També li presentam l’esmena 4695 per a la millora del
campament de Biniparratx a Menorca. L’extensió de Ràdio Jove
a Eivissa i Menorca, i l’ampliació de la xarxa de punts
d’informació juvenil. Fomentar l’esport i la participació dels
joves contribuirà al seu desenvolupament personal i a la seva
salut i equilibri.

Dins la secció que correspon al Servei Balear d’Afers
Socials, l’IBAS, hem centrat les nostres esmenes en un
colAlectiu importantíssim, que són les persones majors, i és on
li demanam un esforç de 1.700 milions de pessetes per a la
construcció de quatre residències per a la tercera edat, una a
cada illa. Hem de tenir en compte que les Illes Balears en aquest
moment hi ha 102.000 persones majors de 65 anys, el 97%
d’aquestes persones majors viuen amb els seus familiars, i vull
destacar la importància que donen a les seves relacions
familiars intergeneracionals. També m’agradaria recordar que el
63% de la població balear es concentra dins l’àrea urbana de
Palma, i per això li demanam que adeqüi els recursos necessaris
amb centres de dia, places de vàlids i assistits a la comarca de
Palma. Li demanam també la construcció de la segona fase del
llar de Llucmajor, i un centre de dia a la comarca d’Inca. I també
li presentam esmenes per a la construcció de centres de dia a
Menorca i les Pitiüses. També li demanam l’adequació del
centre Joan Crespí per a majors i discapacitats.

A l’esmena 4795 li demanam la promoció sociocultural de les
persones majors sense el sectarisme que s’ha aplicat a qualque
institució. Vostè sap que a les Illes Balears tenim 169
associacions de persones majors, que agrupen el 58% de la
població de més de 65 anys. El seu futur depèn de la resposta
integral de totes les institucions, Govern, consells i
ajuntaments, i per aquesta raó a les esmenes 4824 i 4825 li
demanam ajuts a les corporacions locals. 

A la secció 73 i al programa que fa referència a l’Institut de
la Dona hem presentat un conjunt d’esmenes, i li vull dir que

nosaltres confiam en la feina que fa l’Institut, i per això li
demanam un increment pressupostari, per dur a terme endavant
accions per combatre la violència cap a les dones, i també per
ampliar la xarxa de cases d’acollida, posar en marxa el pla contra
el maltractament de les dones a les Illes Balears, i una altra
esmena que seria per a la creació d’un programa preventiu de
detecció de famílies amb pautes d’interacció de violència.
També li demanam suport a programes en relació amb centres
de planificació familiar. I per acabar, en l’esmena 4805 li
demanam la creació d’ajuts municipals pels ajuntaments, perquè
facin accions d’igualtat d’oportunitats per a les dones.
L’Institut de la Dona ha de vetlar perquè la igualtat
d’oportunitats sigui una acció transversal de totes les
conselleries del Govern i de totes les institucions de la
comunitat autònoma; i això significa més pressupost.

Abans de la cloenda d’aquest debat, del pressupost de
l’any 2002, Sra. Consellera, li demanam responsabilitat de
govern perquè vostè és la responsable de la casa social
d’aquesta comunitat autònoma. I aquí, a Mallorca, entre vostè
i la Sra. Munar ens han deixat sense mobles, i encara pitjor,
sense caliu. I això per Nadal no és just ni solidari. Els ciutadans
d’aquestes illes no ens mereixem aquesta discriminació.

Bé, ja que la Sra. Munar no ha volgut aques ta
responsabilitat, no ens queda més remei que continuar confiant
en vostè, i esperam que no ens defraudi. Moltes gràcies, Sr.
President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, per la seva intervenció en
defensa de les esmenes. El Sr. Ramón, en nom del Grup
d’Esquerra Unida i Ecologista té la paraula per fixar posicions.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria començar fent un
aclariment al Sr. Fiol. El Grup d’Esquerra Unida i Ecologista no
ha intervengut en el debat de totalitat d’aquesta secció com en
el de cap altre, per una qüestió, per deixar-los més temps a
vostès, i en realitat pensam que el debat de totalitat bàsicament
es fa entre l’oposició i el Govern. Només hem intervengut en
determinades seccions en les esmenes parcials per fixar posició,
i així ho feim, la qual cosa no vol dir que la consellera no tengui
tot el suport d’aquest grup, com passa evidentment amb tot el
Govern. Faltaria mes!

Bé, amb el poc temps que hi ha, i a aquestes hores del debat
jo tenc un dubte: centrar-me en les diferències o centrar-me en
les coses en què hem pogut coincidir, que han set unes
quantes en aquesta secció; i la veritat, m’estim més centrar-me
en això. Ha set un debat..., a la secció 23 hem acceptat 6
esmenes, que crec que és important. A l’Institut de la Dona
n’hem acceptat 3 més, i la veritat és que hi havia intencions de
transaccionar-ne algunes més, però a vegades ha estat una
mica complicat. Jo voldria dir-ho sense que ningú s’ofengués:
algunes vegades el Grup Parlamentari Popular s’ha fixat només
en la intenció, i no ha ajustat massa bé les partides
pressupostàries, i ha estat difícil arribar a transaccions. Sí,
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alguna més que en els objectius podíem coincidir, i ens havíem
plantejat la possibilitat d’intentar transacció, i era una mica
complicat. En tot cas jo volia anunciar aquí, i el lletrat la té, i si
el Grup Parlamentari Popular, tal com jo havia entès, accepta
retirar la seva, una transacció, encara que quedava pendent de
comissió, a l’esmena 4695, que fa referència a afectar una
partida a la millora i condicionament del campament de
Biniparratx, a Menorca. Seria la transacció reduir la partida a la
meitat, sabent una cosa molt clara: amb la meitat no és suficient,
però hi ha un compromís clar, això depèn de la (...), que com
saben vostès és un consorci, i aquest consorci té aportacions
de la pròpia comunitat, però també té ingressos propis, i per
tant el compromís, la voluntat és aquesta, i la part que es
considera que es pot afectar és la meitat, 40.000 euros. 

Ja dic que s’intentava per a algunes altres, però tampoc no
ha estat possible, com per exemple la que fa referència a
l’extensió de Ràdio Jove a Menorca i a Eivissa, dir que és una
voluntat del Govern, però més que una voluntat és fins i tot
una realitat, i en tot cas eren en partides diferents i amb
quantitats diferents, el que deia, la dificultat per arribar a
acords. Evidentment hi ha tot un grup nombrós d’esmenes amb
què no podíem estar d’acord, en alguns casos ja dic perquè no
hi havia hagut massa precisió a l’hora d’afectar unes partides
o unes altres, en què hi havia l’obsessió, que cada vegada
afortunadament es va reduint més, l’obsessió de llevar partides
d’altres conselleries per destinar-les a aquesta. Lògicament
aquestes no li acceptam. Una altra cosa curiosa, però ja dic que
a aquestes hores més ens agraden les coincidències que les
diferències, quant al centre de Llucmajor, que vostès demanen
l’ampliació, que no estava prevista a la seva època, donant de
baixa una partida que ve d’una altra conselleria, que ve de
Presidència, perdó, a Joan Crespí que ve una partida de
Presidència i llavors Llucmajor donen la baixa a Joan Crespí,
juguen una mica sense massa rigor amb aquestes qüestions. I
per tant aquest conjunt no se’ls pot acceptar. Però se n’han
acceptat un percentatge considerable, que creim que està bé i
molts dels objectius que manifesten les esmenes, encara que les
esmenes concretes no es puguin aprovar, evidentment es duran
endavant. I per això, jo volia acabar amb aquesta intervenció,
més aviat amable, remarcant aquesta coincidència, aquesta
transacció encara de darrera hora que els oferim i acabar aquest
darrer debat i aquesta darrera amb pau i harmonia, a passar bon
Nadal, amb mobles, que jo crec que no s’han desmuntat els
mobles com es diu per aquí. I en fi, llavors anar tots a sopar allà
on vulguem o puguem i allà on sigui més còmode i bon Nadal
per a tothom.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon. Sra. Bennàssar, hi ha una
transacció plantejada a l’esmena 4695, d’afectació, que deixa la
partida amb 40.000 euros. Accepten vostès la transacció?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, nosaltres retiram la nostra esmena 4695 i acceptam la del
Sr. Ramon. Gràcies, la transacció.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Bennàssar. Si vol venir a ocupar el seu escó
aquí dalt a la votació sortirà després el seu nom. Així, acceptada
la transacció, passaríem, en primer lloc, a votar la transacció,
que supòs que s’accepta per assentiment, no és així?

Bé, si els sembla bé votaríem totes les esmenes
corresponents al debat número 24, la Conselleria d’Innovació
i Energia, les esmenes del debat 25 i 26, de la Conselleria de
Benestar Social, i Secció 75, entitat autònoma Institut Balear de
la Dona. Votam les esmenes d’aquests debats, sí, votam
esmenes. Senyores i senyors diputats, poden procedir a la
votació.

Resultat de la votació: 26 vots favorables; 31 en contra. En
conseqüència, queda rebutjat tot aquest grup d’esmenes.

Finalment, procediríem a la votació de totes i cadascuna de
les seccions del projecte de llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2002, així
com dels ens públics amb personalitat jurídica i pròpia i les
societats anònimes públiques, amb les modificacions que
resulten de l’aprovació d’esmenes durant la tramitació d’aquest
projecte de llei.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sí, Sr. President, és que no sé si votam seccions ja?

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Idò, demanaríem votació separada de les seccions 1, 2 i 3.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, doncs, es demana la votació separada per a les
seccions Parlament de les Illes Balears, Sindicatura de Comptes
i Consell Consultiu de les Illes Balears. Senyores i senyors
diputats, poden procedir a la votació d’aquestes seccions.

Vots favorables: 57; cap vot en contra; cap abstenció. En
conseqüència, queden aprovades per unanimitat aquestes tres
seccions.

Passaríem a continuació a la votació de la resta de seccions
dels pressuposts, ens de dret públic i societats públiques.
Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació. Un
moment, perquè l’electrònica diu: si us plau, esperi. Poden
procedir a la votació.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 31; vots en contra,
26. En conseqüència, queden aprovades totes aquestes
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seccions, pressuposts dels ens de dret públic i societats
públiques.

Finalment, en aplicació de l’article 24.6 de l’Estatut
d’Autonomia i de l’article 134.4 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 2002 per
un total, a l’estat d’ingressos i de despeses, de 1.069.802.545,80
euros. Així mateix, sotmetrem a votació els pressuposts per a
l’exercici 2002, ens de dret públic amb personalitat jurídica
pròpia l’estat de despeses i ingressos dels quals s’eleven
globalment a 215.313.694,64 euros. I també passarem a votar el
pressupost de les societats anònimes públiques de la comunitat
autònoma per a l’any 2002, l’estat de despeses i d’ingressos de
les quals s’eleven globalment a 15.934.969,40 euros. Per tant,
procediríem a la votació separada per illes, en primer lloc l’illa
de Menorca.

Senyores i senyors diputats de l’illa de Menorca, poden
procedir a la votació. Bé, com és fàcil, procedirem pel mètode
tradicional, perquè la màquina diu que no, que esperi, si us
plau.

Senyores i senyors diputats de l’illa de Menorca que votin
a favor, tenguin la bondat de posar-se drets. Moltes gràcies.

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

Senyores i senyors diputats que s’abstenguin.

Resultat de la votació: vots a favor, 7; vots en contra, 6.

Senyores i senyors diputats de l’illa d’Eivissa, poden
procedir a la votació pel procediment electrònic, i Formentera.

Senyores i senyors diputats poden procedir a la votació de
l’illa d’Eivissa i Formentera.

Resultat de la votació: 7 vots favorables; 5 en contra.

I finalment, senyores i senyors diputats de l’illa de Mallorca,
poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables: 17; vots en contra:
15.

En conseqüència, aquesta presidència entén que
s’acompleix la majoria necessària, i per tant proclam aprovada
la Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2002, facultant els serveis jurídics de la
cambra perquè facin les correccions i modificacions tècniques
necessàries, per tal que la llei en qüestió tengui una coherència
o tengui una redacció coherent.

Moltes gràcies, senyores i senyors diputats, moltes
felicitats, que passin unes bones festes de Nadal i una bona
entrada d’any.

S’aixeca la sessió.

(Aplaudiments)
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