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(El Sr. Vicepresident primer inicia la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Comenzamos de nuevo la sesión con el debate número 24
que es de totalidad a la sección 22, Conselleria de Innovación
y Energía, Parc BIT, Baleares Innovación Telemática. Para la
defensa de les enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
durante un tiempo de diez minutos tiene la palabra el Sr.
Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Gràcies, Sr. President, bones tardes senyores i senyors
diputats. Senyors membres del Govern, Sr. Villalonga i alts
càrrecs. La presentació d’esmenes a la totalitat  tan a la secció
com a les dues empreses públiques que depenen d’ella, respon
sobretot Sr. Conseller a una concepció de l’organització de
l’Administració d’aquesta comunitat autònoma molt més, en el
meu entendre, prop del principi cons titucional d’eficàcia,
jerarquia, desconcentració i sobretot d’eficiència. Vostè sap,
supòs que m’ho ha sentit  a dir a altres debats, des del meu punt
de vista, del punt  de vista del Grup Popular, el fet d’analitzar el
pressupost de la seva conselleria, per exemple el d’enguany
que són prop de 20 milions d’euros, dels quals la meitat
pràcticament es destinen a transferències, és a dir, un 16% i
busques d’aquests 20 milions són transferències corrents i
quasi un 32% són transferències de capital. 

És a dir, un 48% llarg es dediquen, vostès, els seus
funcionaris, els seus alts càrrecs a enviar-los transferits a altres
administracions sobretot i també a particulars o entitats
privades. Per fer aquesta tasca, de quasi 10 milions d’euros
vostès necessiten una despesa corrent, capítol 1 i capítol 2,
d’un 26% del seu pressupost i l’altre 26% que és
aproximadament allò que destinen a inversions, uns 5 milions
d’euros, n’hi ha Sr. Conseller un 75% que són inversions
immaterials. Aquestes jo crec que lideren la immaterialització de
les inversions, la promoció de recerca, desenvolupament i
innovació i sobretot energia que destina els seus 1.466 milions
d’euros a inversions immaterials. Ho he dit malament, havia de
dir 1.466.000 euros, evidentment. Però bé a l’hora de la becada
no és tan greu com per no rectificar i veure errors tan evidents
com aquest.

Bé açò ho explic no per fer-li una crítica a vostè o als seus
alts càrrecs, sinó perquè entengui que és una crítica al Govern,
a la concepció que té el pacte de l’organització administrativa
en relació al manament constitucional, que no casa en la manera
que ho veim nosaltres. Hi ha així i tot  altres raons Sr. Conseller,
per exemple, ja que hi ha el secretari general tècnic i ens sap
greu que no puguem tenir..., però bé hi ha el conseller per
replicar les meves intervencions i observacions. Per exemple
tenc aquí la memòria de tots els programes de la conselleria,
com és natural i si comparam el de l’any 2002, pressupost per al
2003 i el del 2001, pressupost per al 2002, l’única cosa que han
fet ha estat eliminar, esborrar les tres darreres línies de la
memòria, allà on deien que a més són feines de la secretaria
general disposar dels mitjans necessaris per consolidar les

direccions generals, etcètera. No és correcte Sr. Conseller, no
és correcte fer açò. 

La memòria hauria de dir, hauria d’explicar per què posen
vostès enguany, per exemple un increment de les retribucions
d’alts càrrecs a la secretaria general tècnica de més de 59.000
euros, o per què pugen les despeses de retribucions de
funcionaris en 232.000 i busques d’euros, o per què hi ha un
increment d’11.000 euros en empleats laborals. Jo crec que les
memòries estan fetes perquè els que les hem de llegir sapiguem
a què respon els mitjans que es doten als programes de la
comunitat autònoma i en concret dins la seva conselleria,
aquest increment que és molt significatiu, jo crec que hauria
d’estar reflectit, com que no hi està, jo esper de vostè que
m’expliqui, o ens expliqui a tots, als que representam aquí als
ciutadans, però sobretot als ciutadans que tenguin curiositat
per a aquestes qüestions per com s’empren els doblers dels
seus imposts, quina és la justificació d’aquest increment i a què
es deu..., i naturalment excusi perquè ara ja és difícil canviar-ho
el fet que la memòria sigui exactament la mateixa de l’any
passat, quan la disponibilitat pressupostària és ben diferent.

Jo Sr. Conseller he de parlar també de les empreses
públiques. Tal vegada abans de fer-ho vull que quedi ben clar
que la postura del Partit  Popular en relació a les disponibilitats
de tecnologia, comunicacions, infraestructures tecnològiques ,
ofimàtica, recerca, innovació, energia, nosaltres compartim de
disposar de tot açò en aquesta comunitat autònoma. Allò que
li estic discutint és el pressupost, el pressupost és sobretot
l’instrument mestre per aconseguir els objectius. I jo li he de
demanar d’una vegada per totes Sr. Conseller què em digui els
seus objectius. Especialment li he de demanar en relació als
temes energètics. Va sortir ahir, vostè i el President d’aquesta
comunitat dient a tots els ciutadans que ho varen voler llegir i
li dic tots els ciutadans que ho varen voler llegir, perquè
entengui que no només els de les Illes Balears que varen a
eleccions i voten, també aquells que vénen aquí a les Balears
com a destí turístic, que han de pagar més, que han de pagar
més car, que tenim problemes energètics. 

A què respon açò? Quin és el seu objectiu? Vostè sap que
li he criticat, no és el moment però li recordaré que el seu
objectiu sembla ser només una infraestructura, que vostès
varen invertir 14 milions de pessetes en contractes menors de
2 milions de pessetes d’una manera, jo diria irregular, aniria poc
acord amb allò que és la normativa de contractes i reglament de
contractes de l’Administració pública, encomanats un vora
l’altre a J.P.Kenny a qui després vostès varen executar amb un
concurs un projecte del mateix títol i per a les mateixes
actuacions. I açò li ho critic i vull que consti en el Diari de
Sessions Sr. Conseller, no sé si a vostè, a la seva conselleria,
perquè no vull fer imputacions o atribucions d’actuacions
irregulars a persones perquè no conec qui són els
responsables, però sí els fets d’aquest Govern que per les
declaracions que vaig llegir ahir i per allò que avui he llegit del
secretari d’Estat que diu que la situació de no disposar d’un
decret és perquè encara vostès no han remès l’acord, sí l’han
donat verbalment per escrit del contingut del decret que està
preparat  i a més és un decret que com vostè sap molt bé, s’ha
de referir necessàriament a tot  allò que és extrapeninsular, illes,
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Ceuta i Melilla. Per què idò el fet de la sortida de vostè i el
President alarmant els ciutadans, intentant aconseguir titulars
inexactes o incerts i no enviar, si és efect ivament com diu el
secretari d’Estat existeix, un acord verbal contestant per escrit.
Em contesti açò i açò dins el context dins els objectius en
matèria d’energia.

I ara sí pas a les dues empreses públiques Bitel i Parc BIT.
M’he deixat a l’escó justament la documentació de les dues
empreses, però m’ho sé de memòria. Del Parc BIT les notícies
que hem tengut, jo diria les més rellevants són la inauguració i
una festa que vàrem fer fa poc i li he de demanar quin ha estat,
dels objectius que s’havien plantejat vostès a principi de
legislatura o en el pressupost de l’any passat, els avanços que
hem tengut. Li he demanar també la raó política, econòmica,
social, mediambiental, d’innovació, d’allò que vostè vulgui pel
fet que les persones que vagin allà a investigar no hi puguin
residir. Li he demanar també si el Parc BIT enlloc de ser un lloc
o un terreny o una experiència d’investigació i d’innovació no
només amb allò que facin els tècnics dins d’aquest pla parcial,
dins aquesta actuació, no és també un sistema per a unes Illes
com les nostres dedicades sobretot a l’oci i per tant, a les
segones residències o la residència d’oci, un lloc d’innovació
respecte l’estalvi d’energia, l’estalvi de residus, l’estalvi
d’aigua, aprofitament d’aigua, de millores energètiques dels
edificis, de millores i d’investigació per a les residències noves
i si no fan noves residències, on les investiguen? Si vostès no
tenen residències com ho faran per saber que un edifici
residencial és més eficient per al consum energètic, per a
l’aïllament, per a la millora de materials, per a l’estalvi d’aigua.
Com ho faran? M’expliqui les raons.

Respecte la festa, naturalment tenc un caràcter mediterrani
i m’encanten les festes, però escolti som dels que quan vénen
aquí encara que sigui diputat, he de pagar ecotaxa cada vespre
i em molesta molt, moltíssim que aquest Govern, no li he sentit
en boca seva, però sí del Sr. Alomar, em digui que una part
d’allò que pagam els residents a una altra illa d’ecotaxa el
destinaran a fer festes, a festejar les inversions i els projectes
de l’ecotaxa. Està bé que ens cobrin per fer millores, nosaltres
creim que hi ha maneres d’estalviar i no fa falta cobrar per fer
aquestes millores. Per exemple a la seva conselleria, allà on més
de la meitat fa falta per fer unes poques inversions directes.
Però escolti que damunt encara facin festes amb els doblers de
l’ecotaxa, no em digui que no, vostè enguany té una aportació
a través de la secretaria general tècnica de 633.000 euros per a
actuacions de l’ecotaxa. M’explicarà aquestes innovacions en
millores turístiques i el Parc BIT on es troben...

EL SR. PRESIDENT:

Vaya acabando Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Sí, vaig acabant, Sr. President. Només em queda BITEL. De
BITEL a part  de les actuacions del Govern que és el propietari
respecte d’una empresa de la seva propietat, que açò no va per
vostè, perquè vostè no era aquí. Jo li vull demanar si és lògic,
si és coherent, si és eficient que vostès mantenguin una

empresa només per les llistes d’espera dels hospitals, que hi
hagi només per a determinades actuacions telemàtiques o
ofimàtiques dos, tres i quatre centres de programació o
d’actuació a la comunitat autònoma o en el Govern. Per què una
empresa endeutada fins a les orelles com Serveis Ferroviaris de
Mallorca ha d’entrar a aportar capital a aquesta empresa? Per
què han retallat o s’han desfet, o han hagut de reconduir el
capital de BITEL? Ens expliqui Sr. Conseller, des del punt de
vista del Govern, la necessitat ja que l’han destrossada de
mantenir aquesta empresa. Quin és el cost per als ciutadans
d’aquest manteniment? Quin és l’objectiu? I per què aquesta
dispersió en allò que són els manteniments de la informàtica i
de l’ofimàtica dels serveis de la comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Huguet. Por el Gobierno tiene la palabra
el Sr. Conseller de Innovación y Energía. 

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr.
Huguet, una altra vegada més, ens trobam un pic a l’any vostè
i jo, en els pressuposts i la veritat és que no he de preparar molt
la cosa, a pesar que jo sí prepar amb l’equip de direcció i els
funcionaris preparam amb molt de detall els pressuposts i la
meva primera compareixença, ara fa prop d’un mes, dia 14 de
novembre. Vostè sap que jo allà li vaig donar moltes
explicacions, moltíssimes explicacions no a vostè, a la meva
primera intervenció que procur que sigui llarga i detallada. I
vostè ve aquí i fa exactament que l’any passat, jo ja vaig ser
testimoni i protagonista d’aquest debat i jo l’any passat de
memòria ja li vaig dir que ja havia dit el mateix que li havia dit a
la consellera Ramon l’anterior any. 

Diu que per a qüestions organitzatives, he apuntat per aquí,
vostè no comparteix l’organització d’aquest Govern.  Què li
farem? A Mallorca deim quan sigui massa ja picarà, cadascú
s’organitza d’una forma determinada, però allò que no li puc
acceptar és que sigui una organització ineficaç i vostè passa
per damunt de totes les accions de la conselleria, totes les que
ha fet durant aquests tres anys i mig. Només entra en allò que
és conselleria típicament en temes d’energia, de la resta vostè
passa olímpicament. A la comissió també ja va passar
olímpicament del tema, va parlar un poquet d’energia i
d’energia record que em va fer una pregunta, em falta una
partida pressupostària pel tema del gas natural a Menorca, se’n
recorda? El Sr. Huguet em va fer aquesta pregunta perquè
vostès planifiquen no sé què de gas natural perquè també
volen dur gas natural a Menorca, que vostè ha criticat tant en
el Pla energètic, que aquesta comunitat només duia gas natural,
o que només duia gas natural a Eivissa i Mallorca i els
menorquins els deixàvem a part, idò no és veritat. Vostè sap
que tenim un bon projecte, que ha estat molt ben acceptat per
grans empreses i que pròximament podrem prendre una decisió.
El que passa és que vostè ni m’escolta, ni llegeix els diaris i
després demana coses com per què falta una partida
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pressupostària per al gas natural a Menorca quan sap que
nosaltres no hem de fer les instalAlacions, sinó que volem
retribuir la diferència de cost que hi ha per al transport del gas
liquat des de la península fins a Menorca, que això fa inviable
que els menorquins gaudeixin d’aquesta qüestió.

Per tant, vostè únicament va fer en aquell moment aquesta
pregunta i avui passa per damunt i desvia el debat
pressupostari, parla del Sr. Folgado que m’ha contestat no sé
què, perquè jo vaig dir no sé quines coses l’altre dia. Nosaltres
no feim alarmisme, nosaltres coneixem perfectament quina és la
situació energètica d’aquestes Illes, aquest Govern ha fet una
planificació energètica, que vostè compartia amb matisos. El
Diari de Sessions, crec que es diu així, del mes de maig del
2001, si no record malament, en relació a allò que era la
p lanificació que nosaltres havíem presentat  i que ara diu que és
una infraestructura i no és veritat, el Pla energètic no és una
infraestructura, són més coses. Són tres eixos fonamentals, gas
natural per a tothom en aquestes Illes, que ho diu l’Estat, la
planificació de l’Estat ho diu de forma explícita, el ministre li ho
ha confirmat al President del Govern, no fa molt, totes les
comunitats tenen dret a tenir gas natural. Ara resulta que no ho
saben, no sé si n’hem de fer mig de gas, de cable, només cable.
En fi, embullar la troca, aquesta és la realitat.

Per tant, el Pla energètic no és només una infraestructura
necessària, convenient, estudiada, més que estudiada. Estudis
previs que es varen fer en el seu moment l’any 2000 en
preparació d’allò que era el Pla energètic, no sé què vol dir. Es
varen fer els estudis previs necessaris de forma prudent, per
poder adoptar una posició seriosa abans d’encomanar un
projecte o avantprojecte costós d’uns 70 milions de pessetes,
encara record les xifres més en pessetes. I per tant,
perfectament assumible i desitjable, no tirar-ser a la piscina, el
vàrem estudiar prèviament. El que passa que vostè en concret,
que té la responsabilitat en temes energètics en nom del Grup
Popular i per tant, el Partit Popular no s’acabava de creure que
el gasoduct e fos una solució possible, se’n recorda que deia
que valia 70.000 milions de pessetes i em deia aquí, Sr.
Conseller, i ja li ho havia dit a la consellera Ramon, hi posi una
planta com a segona opció, jo estic d’acord amb el gasoducte,
però no el posaran perquè val molts de doblers i taxes internes
de rendibilitat i no sé què. I quin ha estat el resultat de tot això?
Que el gasoducte és més barat, jo ja sé que havíem de parlar de
pressuposts avui, però vostè em du una altra vegada cap el
terreny de la planificació energètica, aquesta infraestructura
que tant li preocupa, aquesta és la realitat. I quan resulta que
amb un estudi seriós detallat, que tècnicament està demostrat
que és possible aquesta infraestructura, que aportaria gas
natural a dues illes de forma directe, que podria solucionar la
generació elèctrica, que podria gasificar amb el temps i amb una
bona xarxa totes aquestes dues illes les indústries, els
hospitals, cogeneració als hotels, etcètera, tantes i tantes coses
i això no ho discuteix ningú, però no ho discuteix ningú no en
aquest Parlament, ningú ho discuteix, ni les empreses gasistes,
ni les empreses elèctriques, etcètera. Però el Pla energètic no
només és això i en el Pla energètic en el pressupost que jo he
presentat, en el pressupost que vàrem presentar l’any passat,
feim una sèrie d’accions que tenen a veure amb els altres dos

eixos importants del Pla energètic, vostè sap quin són,
renovables i estalvi energètic. 

Després a vostè li preocupa que siguin transferències de no
sé què, és igual el feim arribar, nosaltres feim una bona gestió,
feim un bon disseny d’allò que es pot fer, feim uns bons
estudis, arribam a acords amb l’IDAE i amb els esforços de la
conselleria, del pressupost d’aquesta comunitat, els esforços
econòmics dels ajuntaments anam fent una sèrie d’actuacions
en solar tèrmica i anam fent una sèrie d’accions amb els
consells insulars i els ajuntaments per exemple en matèria
d’estalvi energètic per a millora d’enllumenat públic i vostè no
hi entra i jo li vaig donar tot tipus de detall per entrar-hi i a mi
m’encantaria que em digués coses concretes i em digués,
escolti jo li faig una esmena concreta parcial, augmenti un poc
més això, baixi això altre, digui que no està d’acord amb això,
etcètera. No he sentit res a la seva primera intervenció.

De les altres dues direccions generals o àrees de
responsabilitat d’aquest conseller, vostè no diu res i clar jo
comprenc que pot  dir poques coses, perquè cadascú arranca
d’una situació determinada i nosaltres hem fet una bona anàlisi
de la situació en matèria de recerca i desenvolupament de la
situació d’aquesta comunitat i en matèria d’innovació i després
de fer un molt bon anàlisi, dient que han estat admesos,
contrastats amb molta gent d’aquí i de fora, resulta que aquests
plans ja estan aprovats, primer Pla de recerca i
desenvolupament de les Illes Balears, el primer senyores i
senyors diputats. La darrera comunitat que s’incorpora a
aquesta, diguem, necessari treball d’anàlisi previ i de
planificació. I no només són uns plans que estan per mostrar,
ben enquadernats, etcètera i a la seva disposició, fa poc algú
del seu grup m’ha demanat un exemplar. No només són això,
sinó que també els estam aplicant i també li ho vaig explicar en
comissió molt detalladament, infraestructures, augment
d’investigadors, no s’havia fet mai, la comunitat no donava
beques a investigadors de nivell doctoral. Acabarem la
legislatura i tan per beques directes com per programes, el
Ramon y Cajal, haurem incorporat de l’ordre de 50 o 55
investigadors nous en aquesta comunitat. Un dels objectius
principals, tal vegada el més important d’un pla de recerca,
perquè també tenim un dèficit de número d’investigadors en
relació a la mitjana espanyola i no en parlem de la mitjana
europea. Infraestructures per recerca i molt es més actuacions
que podria repetir, però que ja li vaig donar compte en el seu
moment.

El mateix d’ofimàtica, el mateix d’allò que representen els
esforços de la comunitat en millorar els serveis informàtics
d’aquesta comunitat, que per una altra banda com tothom sap
és una part  que creix constantment. Però en el principi de la
seva intervenció vostè m’ha criticat i em sembla bé que ho
tregui, que tenim un increment important en capítols 1 i 2,
increment important que ja li vaig dir també en comissió. No hi
ha dubte que això té a veure amb els esforços informàtics com
a conseqüència de les transferències de sanitat, evidentment
això és així. Després pràcticament no entra més en aquesta
primera intervenció. Ha parlat també del decret
d’extrapeninsulars, escolti el decret no està pendent de cap
firma, ni de què el Govern firmi res, el decret d’extrapeninsulars
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vostè amb jo mateix el vàrem entregar dia 22 de maig, se’n
recorda? Comissió de règim especial de Balears, vostè va
acompanyar de forma extraordinari el Sr. González Ortea.
Nosaltres en aquell moment ja vàrem entregar el document
pràcticament definitiu, ens adaptàvem a les darreres coses que
havia dit el ministeri, des del mes de maig i de forma reiterada
els consellers i fins i tot, el President del Govern han insistit,
per la preocupació que teníem s’acostava dia primer de gener
i no tendríem les mateixes condicions que els altres. Des de
llavors ens han contestat dient que han canviat un poc la
norma i que són aspectes tècnics que no tenen desenvolupats
avui encara. 

Nosaltres ens hem posat a disposició i per això és veritat
que el secretari d’Estat i ho ha reconegut i està molt bé que
digui públicament que nosaltres estam predisposats a firmar
aquest decret, evidentment. Però hem de saber com està
redactat el final i volem saber exactament com es compensarà
aquestes despeses de producció de generació elèctrica. Això
supòs que ho entén, jo no estic disposat a firmar qualsevol
cosa, o enviar cartetes que estoy de acuerdo  amb allò que no
sé exactament allò que proposaran en el darrer moment, perquè
en el mes de novembre encara fan i no han desenvolupat allò
que podríem dir la metodologia del càlcul. Aquesta és la
situació actual i el secretari d’Estat contesta, jo no sé si
contesta perquè tenia moltes ganes de contestar, però algú de
per aquí li degué dir, escolta hauries de dir alguna cosa perquè
no anam enlloc d’aquesta manera. I ha contestat una cosa que
no ha entès ningú, ara resulta que necessitam el cable perquè
sigui necessari el decret i què no és una barbaritat això? Si
posam el cable, ara resulta que estudiam o estudien per allà, ara
resulta que fa falta decret. Si nosaltres incorporam allò que m’ha
paregut que vol dir, o els titulars que llegia, diu que vincula el
cost i la possibilitat que els ciutadans de les Illes Balears
tenguin els mateixos preus i els mateixos avantatges que la
península a la interconnexió del cable, ara? (...) això, 5 anys
després de la llei? I com pot  ser això? Quina explicació té? A
part  de no tenir cap raó de ser. No hi ha cap relació entre una
cosa i l’altre.

I després per no allargar-me molt damunt aquest tema, que
no és de pressupost, però sí és de molt d’interès de molts de
ciutadans, evidentment. I a mi no m’ha de criticar que el
President i jo mateix a un moment determinat vulguem informar
de la situació energètica que té aquesta comunitat, què la
coneixem? Quants de debats hi ha hagut en aquest Parlament
quan jo no hi era, que si cable, que si gasoducte,  l’any 97
vostès deien gasoducte, que si planta, no varen prendre
decisió, tal vegada no ho tenien madur, jo no estic aquí per fer
una crítica molt dura d’aquesta qüestió, però la realitat és que
després de molts d’anys no hi havia una planificació, nosaltres
l’hem feta, l’hem presentada, ha estat molt ben rebuda fins un
moment determinat que de tan ben rebut que estava, escrit i tot
pel ministeri, no per jo, diu clarament dues coses. Conclusions:
la mejor solución es el gaseoducto, tècnicament és possible, és
la més barata, té menys impacte ambiental, ho diuen ells i ho
diuen a conseqüència de molta feina feta, d’una forma
tranquilAla, sense passions polítiques, passió política a l’hora
de defensar, però fent feina dins els despatxos sense més
intervencions. I en un moment determinat quan resulta que

això, és a dir, quan resulta que allò que vostè m’havia advertit
de forma molt clara, que no posarien mai el gasoducte perquè
seria molt car, no hi va posar cap altra raó, vostè no va parlar
mai d’una interconnexió elèctrica en aquell debat, mai. Va parlar
d’una interconnexió elèctrica complementària entre Mallorca i
Eivissa, una planta gasificadora a Mallorca perquè serà més
barata i un cable fins a Eivissa, aquesta va ser la seva posició,
jo no he repassat res recentment, però encara tenc bona
memòria. I això és així i podem anar a repassar-ho quan vulgui.

Després em parla de les empreses públiques i em diu que li
expliqui per què no feim residència. Miri, residència no en
farem, què vol que li digui, no és el nostre model. El parc
tecnològic no necessita habitatges, no els necessita, això pot
ser un projecte respectable per a un senyor que el va dissenyar
en el seu moment i jo no tenc motius per fer una crítica a aquest
model com a una concepció determinada, però el Parc BIT està
aquí mateix, no és necessari fer residències, no és necessari fer
de l’ordre de 800 residències noves i a més què tenen a veure
aquests pisos en el futur entre la idea original de tenir
investigadors a prop del lloc de feina, què tendran a veure?
Vostè creu que ho controlaria algú? De totes maneres li dic,
aquest Govern no farà habitatges en el Parc BIT i les empreses
que es van incorporant, que van llogant espais, cap ni una em
demana habitatges, cap ni una. Aquesta és la realitat.

BITEL. Escolti, també li vaig dir, és vera que hem fet una
reducció de capital, si no ho record malament 1 milió d’euros.
Abans era un capital social de 400 milions de pessetes, ara
només en tenim 250. Sap per què hem fet la reducció de capital?,
vol que li digui? Per una molt mala gestió històrica. Aquesta és
una societat, amb socis, que ha perdut doblers de forma
sistemàtica des de l’any 94, en què es va constituir, fins a
enguany, que guanyarem doblers; enguany guanyarem
doblers, aquesta és la situació, podrem recuperar part de la
baixa del capital, i clar, com així perdien doblers?, per què es
dedicaven a coses que no tenen res a veure amb el que
s’havia..., i vostè em diu que ara l’hem desmuntada, es
dedicava a coses raríssimes. Immobilitzat financer dins
l’empresa BITEL. Bit Travel. Li sona Bit Travel? Sap de què li
estic parlant? És un nom realment divertit, modern, Bit Travel,
agència de viatges, una agència de viatges. El Govern inverteix
en una agència de viatges, però el pitjor d’això, que és
discutible, jo crec que és discutible, jo no m’hi hagués ficat, jo
no m’hi ficaria, en aquest tema, el pitjor d’això és que això ha fet
fallida. Ho sap, Sr. Huguet, que ha fet fallida aquesta empresa?,
i que ha costat de l’ordre dels 300 o 350 milions de pessetes?
Ho saben? Equiof. Una inversió, un préstec en material; sap
que ens hem hagut d’adjudicar la resta del materials? 

I ara em demana què faig jo amb BITEL. Idò BITEL és un
perfecte instrument per donar suport a moltes i moltes
conselleries, és un molt bon instrument, no solament pel tema
de cita prèvia, que ha estat un èxit. Ha sentit algú d’aquest
hemicicle o de fora -jo, si hi ha qualque cosa que no funciona,
digui-m’ho- ha sentit  qualcú que hem pogut posar en marxa
aquest pla pilot que en principi havia de ser de tres centres de
salut i ja és de cinc i que dins l’any que ve volem estendre el
sistema de cita prèvia a tots els centres de salut perquè els
ciutadans i les ciutadanes tenguin d’una forma àgil emprant les
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noves tecnologies? I això que té a veure?, aquesta és la situació
actual de BITEL, i per tant nosaltres li donam sense cap dubte
una gestió ordenada, rigorosa; ens podem equivocar, però
aquesta és la situació que li dic de les empreses que a vostè li
preocupa tant i, sobretot, una explicació, en fi, precisa al que
vostè em demanava de per què hem fet una reducció de capital,
i hem fet la reducció de capital perquè evidentment la reducció
de capital era una obligació legal fer-la.

De moment, moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Conseller. Para réplica durante cinco
minutos tiene la palabra el Sr. Huguet.

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats, Sr. Conseller, a vostè no li puc donar les gràcies,
perquè vostè es dedica a pujar a aquesta tribuna i xerrar del que
li dóna la gana, però respondre al diputat sobre les qüestions
que li ha plantejat: Quin és aquest alt càrrec nou que incrementa
el doble la despesa d’alts càrrecs de la Secretaria General
Tècnica? Quines són les necessitats de personal funcionari
laboral a la Secretaria General Tècnica que puja el que puja?
Açò són pressuposts. Per què la memòria és idèntica, copiada,
copiar y pegar, a la seva conselleria?

Qui interpelAla, qui fa les preguntes, qui argumenta, és el
diputat , i qui respon a les sessions de control és el Govern.
Però a vostè li interessa xerrar i divagar un poc, i de manera
inexacta, a més, sobre les qüestions de planificació energètica,
i diré quatre coses. A la interpelAlació del mes de maig del 2001,
si la llegeix veurà que li deia que, a més del tub posés també
reserva de terreny per a una planta i posés reserva de terreny
a Eivissa i a Mallorca per a interconnexions elèctriques, que és
el que li toca fer, perquè la tecnologia nova, Sr. Conseller, es va
experimentar el 97 i el 98, dels enllaços elèctrics, d’acord? Potser
que vostè no entengui que si tenim enllaços elèctrics que
duguin electricitat generada a una altra banda, hi hagi
competència entre la que es genera aquí, que només fabrica un,
i la que ens vengui d’una altra banda. Potser que vostè no ho
entengui, però en tot  cas quedi constància del que vostè ha dit
i del fet que jo, inexplicablement, no entenc que estigui al front
d’una conselleria on no es comprèn ni açò, perquè açò
qualsevol, Sr. Conseller, ho comprèn, que si només en fabrica
un i que si només tenim gas, hauran de posar més plantes sobre
les Illes, i que aquesta electricitat que només fabrica un no
tendrà competència; ho entén tothom, i que si a més d’aquest
gas hi ha una línia elèctrica de comunicació que ens du
electricitat fabricada, construïda, generada, el que vostè li
vulgui dir, o hidràulicament, o eòlicament, o amb cicles
combinats, o de la manera que sigui a la península o a Europa,
que estarà tota connectada, i haurà competència, i quan hi ha
competència hi pot haver comercialitzadors diferents i l’usuari
podrà triar quin comercialitzador vol. No em digui que vostè no
entén açò.

Digui’m per què en planificació, i em sap greu haver de
dedicar el temps a açò, Menorca queda fora. És que vostès no
volen planta, no volen regasificació i dipòsits. És que en el Pla
sectorial Menorca no hi és, en gas, no hi és. Si vostè és
honorable i diu la veritat digui’m a quin article, i si no sap
l’article jo li assegur, llegeixi-s’ho de dalt a baix, que no ho
trobarà, no hi és, però escolti, la incongruència més grossa, Sr.
Conseller, és que vostè diu públicament que no vol cables ni
connexions elèctriques, ho diu públicament, però Menorca
dependrà de cable i connexió elèctrica; ho diu públicament, que
no vol dipòsits ni regasificadores, però és que Menorca, fora
del Pla sectorial, el projecte que vostè concursa i demana,
tendrà tres plantes regasificadores, una a cada...; tres, al
projecte que vostè ha mostrat n’hi havia tres, una a cada
polígon: al de Maó, al d’Es Mercadal i al de Ciutadella.
D’acord? El que no vol per als altres, el que és dolent, allò que
en planificació és un desastre, a Menorca de tot. Sr. Conseller!

Mostri’m el pla d’estalvi, mostri’m el pla d’eficiència.
Mostri-m’ho. Si el conseller Sr. Buades -no sé si hi és- li va
presentar un munt d’esmenes al pla director; ni està planificat,
ni previst, ni abordat econòmicament. L’únic que fan és aportar
el que mitjançant conveni li envia Madrid, l’IDAE, l’Institut de
Desenvolupament de l’Eficiència, l’únic que fan és açò. A
Menorca, en aquestes poblacions, l’experiència de Ferreries,
(...) de Migjorn i altres poblacions, l’ajuntament adjudica que
tot  el que s’ha d’instal Alar a totes les cases ho faci un
instalAlador; naturalment els usuaris protesten, el que volen és
tenir el seu instalAlador i vostès fan sistemes perquè ho tengui
un, com van fer sistemes perquè el projecte, que val un dineral,
del gasoducte, el tingués un, aquell a què abans havien
adjudicat contractes menors fins a 14 milions de pessetes.

Sr. Conseller, vostè, la conselleria o el Govern, el que
persegueixen no ho fan bé, però sobretot el que jo li critic,
entengui-ho clar, no és que no ho facin bé, nosaltres ho faríem
més eficientment, però sobretot, Sr. Conseller, allò trist, el que
li criticam és que pensi en vostè i pensi en el Govern, i pensi “jo
he fet”, “aquest govern ha fet”, “el pacte ha fet i vostès no
havien fet”. Pensi en els ciutadans, pensi què és millor per als
ciutadans i veurà com li surten d’una altra manera les coses.

No es pot  gastar la meitat d’un pressupost simplement en
personal i despesa corrent per poder transferir capítol 4 i capítol
7 a altres administracions. Però escolti, si vostè quan ha
arrabassat tot, quan ha enviat els 4 milions a les empreses
públiques i ha transferit la resta, a vostè li queda per gestionar
no res. Que ha posat  beques? Molta enhorabona. Que vol que
li faci una esmena perquè les dupliqui?, però si vostè l’any
passat  i enguany..., és que no tenc per què dir-li, no puc
dedicar més temps. 

Sr. Conseller, el percentatge d’execució és ridícul, és ridícul,
Sr. Conseller. Aquest és el problema, almanco és la
documentació que acompanya els pressuposts. Aquest és el
problema, que hem de menester molt, hem d’instrumentar molt,
i el poc que tenen d’eficàcia ho fan a costa d’una eficiència
miserable.

Moltes gràcies. 
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(El Sr. President pren la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet, per la seva intervenció, i
correspon al conseller tancar la qüestió incidental. 

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

Moltes gràcies, president. Senyores i senyors diputats, Sr.
Huguet, vegem. Primer, vostè fa una pregunta repetida; don les
gràcies al secretari general que evidentment està i pot
comprovar les xifres, no sé d’on treu aquest increment d’aquest
alt càrrec. Alts càrrecs 2002 -m’escolta?- 105.436 euros, 2003
107.000. No sé, tal vegada aquí és aritmètica, no veig
l’increment aquest importantíssim d’alts càrrecs, no el trobam,
no, no el trobam, no hi és, 105.436 el 2002, 107.862, em pareix
que m’han apuntat, em posaré les ulleres i així segur que ho
veuré més clar, així és, euros. Això és el que hi ha.

No em torni parlar de cables, no em torni parlar de cables
que jo no dic que no vulgui cables. Si el volen posar que el
posin després de posar el tub, ho entén? No, no, que el posin
després de posar el tub, i això ho defensarem. Sabem
perfectament què val una interconnexió, sabem les limitacions
i vostè també ho sap, el que passa és que ara, escolti, jo pens
en els ciutadans, el que passa és que vostès també devien
pensar molt en els ciutadans però no es varen arribar a decidir
per res. I jo què vol que li digui? Aquesta és una realitat, i
aquest no és el motiu fonamental de la meva compareixença
aquí. Jo vull defensar els meus pressuposts però vostè em
torna treure el tema del cable, el tema del no sé què de la
interconnexió, que això solucionarà l’economia dels ciutadans...
No és vera, i vostè ho sap. Vostè sap que produir l’energia a
una altra banda i traslladar-la fins aquí per cable té unes
pèrdues importants de l’ordre del 8%, Red Eléctrica Española
dixit no fa massa.

Jo no només venc aquí. No atur, Sr. Huguet, no aturam, a la
conselleria. Ho entén? No ens tancam dins la conselleria a fer
només rodes de premsa, que vostè vol dir en aquest debat que
és l’únic que faig. No és vera, estic cansat de tenir reunions
amb tot tipus de gent que té molt de coneixement. Xarxa
Elèctrica Espanyola que ara hi fan feina, no fa massa he estat
amb ells. Dia 31 de juliol..., sí, sí, fan feina perquè nosaltres
nosaltres empenyem, eh?, perquè si han d’esperar que des del
ministeri qualcú empengui em pareix que sí, que aquests
informes, que no sé què cerquen, no sabem què cerquen,
perquè a més haurien de donar una explicació sobre què ha
passat  des de dia 28 de febrer a dia primer de maig o dia, no sé
quan, dia 13, exactament a dia 13 de setembre, que és quan
pareix que el Consell de Govern de l’Estat, el Consejo de
Ministros, va aprovar la planificació d’1 bilió de pessetes
d’infraestructures de gas, 1 bilió de pessetes per a tothom
menys per a aquesta comunitat, justament menys per a aquesta
comunitat. I què vol que li digui? De sobte els ha entrat
l’"estudiera". Vostès ho saben i li he de tornar dir.

Sense decret d’extrapeninsulars, sigui amb cables, sigui amb
tub, sigui amb tub i cable, la competència no serà possible
perquè hi ha uns costs extra de dur, de generar aquí o generar
a fora i traginar l’energia. Això està comprovat, Xarxa Elèctrica
Espanyola, 8% de minva del transport elèctric.

L’any passat  també m’ho va dir, que no executava el
pressupost. Ara jo li don la xifra de l’any 2001; llavors no la
tenia perquè no havíem acabat l’any, ara ja la tenc, la xifra del
2001: 99% d’execució del pressupost. 2001 99%; enguany no es
preocupi que arriben a xifres ben pròximes, no es preocupi, i a
més els nostres pressuposts -i no li he dit abans- no solament
són els increments que avui es reflecteixen de l’ordre, a nivell
de la conselleria, del 21%, no solament és això sinó que li
sumarem la gestió del milió d’euros que ja tenim aprovat per la
Comissió Europea en temes d’innovació, de l’ordre d’1 milió
d’euros més. Per tant l’increment real no és del 21%, no record
la xifra, si fes l’exercici és més del 30%. Eficiència, Sr. Huguet,
eficiència d’aquest govern a l’hora de planificar, a l’hora de fer
projectes d’innovació, cosa que no existia abans, què vol que
li digui? El seu debat només és de cable, i de decrets i coses
d’aquestes que no és el debat pressupostari, però jo estic
encantat de contestar-li també aquestes coses.

Jo crec que a la segona intervenció no ha aportat res més.
Veig que de les empreses públiques l’he convençut i ja no ha
tengut més intervenció. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. 

(Remor de fons)

Amb la seva intervenció queda tancada la qüestió incidental
plantejada, i correspon ara als grups fer un torn en contra. El Sr.
Crespí té la paraula durant 10 minuts per exercir aquest torn.

EL. SR. CRESPÍ I PLAZA:

Gràcies, Sr. President. Sí, evidentment prenc la paraula per
un torn en contra. No estam a una comissió de control
parlamentari, com semblava tenir entès el Sr. Huguet, sinó que
ell és el que en aquest moment compareixia davant aquesta
cambra per defensar la seva iniciativa. Bé, Sr. Huguet, Sr.
Cristòfol -crec que una altra vegada algun diputat veïnat seu va
haver d’aclarir a quin Huguet ens referíem-, miri, jo li contaré
una anècdota: quan era alAlot i anava a l’Institut  Ramon Llull
teníem un professor d’història i de geografia, i cada any quan
començava el curs, el primer dia de classe, sempre parlava
d’Egipte, del Nil i de la gran importància que l’aigua del Nil
quan es desbordava tenia sobre l’agricultura i la vida dels
egipcis. Bé, va arribar el darrer curs, en què ens n’anaven ja tots
de l’institut, el curs preuniversitari, i el tema monogràfic que
teníem llavors era geografia agrícola d’Espanya, i jo, Crespí,
seia a primera fila per ordre alfabètic, llavors érem gent
ordenada i sèiem allà on ens deien, i el darrere em punyia i deia
“ara parlarà del Nil”, i jo deia “calla, home, no, no parlarà del
Nil”. Va parlar d’Espanya, de la importància de l’aigua, i quan
va arribar aquí l’home no va poder evitar dir “porque ya los
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egipcios en el Nilo”, etc. Jo vaig esclafir a riure i em varen
expulsar de classe durant una setmana.

Vostè durant quatre anys ens ha estat parlant del Nil. Vostè
enguany jo em pensava que com a darrer any ens sorprendria
amb una cosa diferent. El Sr. Conseller ho ha sofert dos anys,
però és que els altes diputats ho hem sofert quatre; fins i tot jo
crec que la consellera se’n va anar per no aguantar-lo més, no
per altre motiu. 

(Rialles)

És que, Sr. Huguet, almanco enguany hagués pogut
justificar el sou amb una altra presentació, perquè és que el full
que ens ha passat la cambra ja sempre diu el mateix, ja diu
sempre el mateix, aquesta motivació que li poden aquí davall és
tan trista que la veritat ens deixa bastant desactivats. 

Cert és que llavors aprofita aquí per fer anar les coses per
allà on vostè creu que li convenen. És vera, això és vera. Vostè
no ens dóna pistes, ens presenta aquí una esmena a la totalitat
perquè aquesta conselleria li fa nosa, no li agrada, li ha molestat
des del principi. A mi em sap greu, però bé, ho podria haver
assumit i intentar fer una crítica més contundent. Però clar,
llavors puja vostè aquí sense exactament una intervenció
analitzada, i se sincera aquí damunt, li surten els seus dimonis
familiars, i clar, això és perillós, perquè com deia un gran
compositor i músic de jazz, quan s’improvisa és quan surt
l’ànima del músic, i vostè la mostra aquí, i ha mostrat un parell
de vegades el llautó, que no és un metall dolent però que
s’utilitza perquè quan la plata és falsa i es frega surt el llautó de
davall, plata Meneses, es diu. 

Bé, i vostè simplement ha incidit una altra vegada no en la
política de les diferents, totes i cada una, direccions generals de
la conselleria, que en qualsevol cas sempre són criticables
perquè sempre hi ha visions polítiques diferents de fer les
coses, algunes d’elles difícils, perquè com molt bé ha dit el
conseller certament en legislatures anteriors hi havia hagut poc
interès en determinats temes. Per exemple en el tema
d’investigació, i s’ha de dir que es va aconseguir treure una llei
d’I+D gràcies al fet que un diputat  de seu grup, que ara és el
portaveu, es va entestar en què aquella llei havia d’anar aviat,
i va prendre carrera i ningú no el va aturar. I això és així, i crec
que si anam al Diari de Sessions ho podríem comprovar, però
interès de la resta del Govern en aquell moment no n’hi havia
gaire. Recordem que el diputat al qual em referesc, que és el
portaveu del grup, havia deixat en aquell moment el Govern  i
feia de diputat, i estava dedicat també a la seva feina
universitària, i això el va preocupar i hi va haver un amplíssim
consens i la llei va tirar endavant. 

Però quan el Govern va tenir aquesta llei per fer alguna
cosa, poca cosa va fer. No hi havia realment una sensibilitat. A
vegades es pot  entendre això: aquesta és una comunitat amb un
sector econòmic, on bé, determinades investigacions pareix que
ens cauen molt enfora, i fins i tot  potser seria més econòmic, es
pot  pensar que les facin altres països que es dediquen més a
això i nosaltres ens dedicarem a allò nostre, i fins i tot  vostè vol
trobar la motivació investigadora en el Parc Bit fent-hi xalets, i

així podríem estalviar l’estalvi energètic dels xalets fent una
urbanització al Parc Bit. Miri, el Sr. Roger, que no és un mal
arquitecte però no és en Niemeyer, en el fons li agradaria fer la
seva petita Brasília, però no senyor, això es fa en el Brasil que
hi ha hectàrees a balquena, i molta selva i molta d’aigua. Aquí
nosaltres anam per un altre model de creixement, i no és un
capritx d’un arquitecte; els capritxos d’arquitecte que vagi a fer-
los allà on no perjudiqui, i nosaltres no ens sotmetrem a aquest,
diríem, capritx, capritx arquitectònic.

Però el Parc Bit té virtualitats i aquestes s’estan veient i
s’estan posant damunt la taula, i a nosaltres ens pot tocar un
sector d’alt valor afegit que en aquesta illa pot tenir el seu
sentit. Altres coses possiblement no, nosaltres no hem de fer
un Silicon Walley perquè aquí no tenim l’electricitat per fer
purificar el silici ni coses d’aquestes, però tot el que pugui ser
noves tecnologies i tecnologia de la intelAligència aquí pot tenir
virtualitat, i contamina poc, la intelAligència contamina poc. El
que contamina molt és la poca intelAligència.

I vostè ha vengut aquí ara a defensar, fixi’s quina cosa, el
fet que el Govern no ha complit l’obligació que es marcà a la
Llei d’hidrocarburs amb el decret d’extrapeninsulars. Ja són
ganes!, i per què no deixa que el Govern a Madrid, que té molts
de funcionaris, i molts d’alts càrrecs, es defensi a si mateix, i
vostè es preocupa de defensar els nostres interessos?, que dia
primer de gener nosaltres ens trobarem -nosaltres i altres,
nosaltres i Canàries, i nosaltres i Ceuta i Melilla- ens trobarem
en inferioritat de condicions. Perquè aquell que ha de fer els
deures..., perdoni, i a la llei ell es va autoaplicar amb una
modificació l’obligació de fer-ho d’acord, perquè en el primer
text  no era d’acord; ell mateix s’obliga, i llavors incompleix; és
que són ganes; per què es va obligar?, perquè amb la primera
llei realment aquí hagués pogut decidir la planificació escoltada
la comunitat autònoma, allò de dir “i a vostè què?, li posam un
fil?”, la comunitat autònoma diu que no, “però l’hi posarem”.
Ho podia haver fet, legalment ho podia haver fet. Ara no, ara
no. Per què ho ha incomplert?, per què ha passat als canaris, a
nosaltres i a tots amb cançons? Perquè papers, n’han circulat
moltíssims, però és que sap quin dia estam? Dia primer de gener
és tot  d’una. Per què vostè s’erigeix aquí en defensor d’una
altra administració davant una que vostè ha de criticar però que
ha de defensar? Al mateix que la critica, la critica per defensar-
la, la critica perquè ho facin millor del que ho fan, però no per
pegar-li closcades gratuïtes, i vostè puja aquí a pegar closcades
gratuïtes utilitzant la via de l’esmena a la totalitat.

Miri, jo crec que vostè vol jugar amb aquest tema un paper
bastant increïble, i bé, papers increïbles a la història de la
humanitat n’hi ha moltíssims, i fins i tot, miri, Sr. Conseller, hi ha
una cosa que ha dit el diputat  del Partit Popular i tenia raó, i
vostè crec que anava equivocat i jo li he de donar la raó a ell. Li
explicaré per què tenia raó ell; ell no pot  entendre que vostè per
transferir aquesta quantitat que transfereix necessiti tants de
funcionaris, i sap per què és això? Miri, perquè fer les
transferències que varen fer, per exemple, perquè Bon Sossec
no s’enfonsàs, no feia falta cap funcionari: pegaven una
telefonada i els doblers es transferien.
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Moltes gràcies. No donarem suport a la seva esmena a la
totalitat, com supòs que havia entès. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. HUGUET I SINTES:

Moltes gràcies. Jo li he d’agrair en aquestes hores per tenir-
nos espavilats, i no tenir son i no fer migdiada, que ens faci
gràcia el Sr. Crespí, perquè allò darrer no em digui que no ha
estat una gràcia, un acudit, un enginy, etc. Però, clar, els
pressuposts de la comunitat autònoma no són per fer acudits
i gràcies, són sobretot per definir el model i la capacitat
d’eficàcia per aconseguir aquest model que un govern fa. I què
ens presenten vostès i què em diu? Miri, el conseller abans em
criticava que no li havia tret segons què i tal. Clar, jo quan he
passat  de 10 minuts ja m’han cridat l’atenció. La segona vegada
quan he estat al segon li he donat les gràcies perquè m’havia
deixat dos minuts més..., amb el temps que un té no pot  parlar
de tot, però sí que els mostraré, ja que no puc parlar de tot, la
manera amb què vostès garanteixen la transparència, l’eficàcia
i el maneig dels doblers. 

Parc Bit, desenvolupament. Pàgina 33, inversions reals.
“S’estima que les inversions a realitzar durant l’any 2003
ascendiran a euros 1.082.997,37; les inversions a realitzar estan
descrites a la memòria d’avaluació econòmica d’inversions”.
Venga, anem cap a la memòria econòmica d’inversions, pàgina
31, ja la tenc: quatre retxes, quatre retxes. Així és com fan vostès
el model d’eficàcia, Parc Bit.

Vol que parlem de BITEL? BITEL no era una agència, era
una investigació, o almanco açò era el que deien els propietaris,
que el Govern només tenia un 35% i la resta era Telefónica i Sa
Nostra, i si vostès no se’n fien o els mereix descrèdit el govern
del Partit  Popular perquè institucionalment no els mereix crèdit
quan hi ha el PP, però supòs que Sa Nostra sí, supòs que
Telefónica també, molt bé, aquests seny ors, aquestes tres parts
intentaven crear un instrument d’escaló per eliminar una part
del control dels majoristes de viatges respecte del productors
d’aquí de turisme, el que diu el Sr. Alomar. Que no va anar bé,
que no ho van fer bé? Escolti, un 35% tenia el Govern. Què fan
vostès ara? Miri, “idò ara farem tota una infraestructura de
personal, d’inversions, etc.”, després d’haver-se carregat
l’empresa, no el que havien fet intentant aquell projecte,
primant un escàndol muntat d’una manera absurda pel Govern
des d’una empresa seva quan la qüestió en tot  cas, si és que hi
havia sospites, devia ser entre el Consell de Mallorca i les
persones interessades o afectades, muntant un escàndol en
contra del que havia dit la Sra. Misericòrdia Ramon, després
que ella digués que era una altra cosa, traient aquesta senyora
-no sé per què l’han citada- del seu govern, i es van carregar
l’empresa, i ara, en lloc d’acabar-se-la de liquidar, més doblers
i més qüestions per fer paralAlelament una qüestió que podrien
fer els serveis informàtics si fossin més eficients.

Per què tota la qüestió de llistes d’espera, que és l’únic que
hi ha en els pocs papers...? Escolti, si a l’altre hi havia almenys
quatre ratxes de memòria d’evolució econòmica d’inversions,
és que aquí no n’hi ha cap; és que aquí hi ha mitja plana per a
l’objectiu social, per a l’objectiu d’estratègies concretes del
2003, que té quatre ratxes, cap línia per als objectius específics,
en contradicció amb el que diuen les normes per als objectius
estratègics de l’empresa, cap línia ni una; cap línia per justificar
les despeses de personal o quina és la plantilla; cap línia  per  a
les despeses de béns i serveis o per a què; cap línia per explicar
les despeses financeres; cap línia per justificar els ingressos,
les transferències corrents, les transferències de capital o les
patrimonials. Les xifres a pèl.

Sr. Crespí, les seves gràcies, miri, quan parla d’Egipte, jo no
sé perquè me n’he recordat de les mòmies, no sé perquè; i jo no
sé si és mèrit que a un el treguin una setmana de l’escola per
arribar amunt en política, però els exemples que vostè m’ha
posat, Sr. Crespí, vull entendre que són per fer una gràcia, però
de cap de les maneres per justificar el que el Govern no justifica,
el pressupost, els objectius i l’eficàcia en la despesa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Huguet Sintes. Sr. Crespí, en torn de
contrarèplica, té la paraula.

EL SR. CRESPÍ I PLAZA:

Sí, gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Huguet, jo crec que el que
he explicat de Bon Sossec no era cap gràcia, jo crec que era una
desgràcia, una desgràcia bastant notable, crec. La meva
intenció, per descomptat, no era de fer gràcia, era d’explicar una
desgràcia. Jo crec, Sr. Huguet, ...

(S’escolta una veu de fons)

Sr. President, si li vol donar el micròfon, és que no el sent al
Sr. Flaquer i m’agradaria sentir-lo, perquè crec que tothom té
dret a parlar. Sr. Flaquer, jo crec que estic debatent amb el seu
diputat  i ell és major d’edat, major que vostè i se sap defensar,
el deixi, no el faci menor d’edat.

Miri, jo crec que la seva crítica, li he dit al principi, i m’he
pres l’aire alegre, perquè la veritat trob que és una vergonya
que durant quatre anys vostè pugi aquí, a un debat on defensa
una esmena a la totalitat  i ens digui exactament el mateix. I per
tant, aquells que ens hem de preparar una intervenció, perquè
se suposa que vostè se llegirà els pressuposts, igual que me
l’he llegit jo, i farà una crítica, i un es prepari els argument per
a, en tot  cas, poder o bé reconèixer que en algun aspecte té raó,
que en podria haver tengut, en podria haver tengut si s’ho
hagués llegit, i s’ho hagués trobat perquè qui cerca qualque
cosa troba; però no, i durant quatre anys, i jo crec que això ja és
massa. En mallorquí deim: qui tres fa ase és; quatre, ja no sé, no
es dóna aquesta situació. I vostè, per quart any, ens ha vengut
a explicar que no li pareix bé aquesta conselleria. Ja ho sabem,
clar que ho sabem, no importa que ens ho digui més, ja ho va
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dir també en comissió i no sé si també ho degué dir en
ponència, però bé, ja ho sabem! Ara ens entri una mica més en
un debat que ens permeti a nosaltres debatre, vull dir, de
vegades passa que els grans equips de futbol, quan juguen
amb una tercera divisió perden, perquè, com que estan tan
avorrits, els altres van jugant i li fan un gol; i vostè aquí ve a fer
això, de fer joc de tercera divisió i els altres, doncs ens deixa un
poc descolAlocats, senyor diputat; però és que nosaltres venim
aquí preparats per fer un debat seriós, allò que li acaba de dir el
portaveu, el devia renyar a vostè dirigint-se a mi, que facem un
debat seriós, a això havíem vengut, amb tota bona intenció.
Però clar, veim la seva postura i realment és bastant dura i
bastant decebedora.

I miri, un no s’ha d’amagar que qualque vegada ha fet
alguna cosa que no ha estat bé, i bé, i va pagar les seves
conseqüències i va redimir la seva culpa i no passa res. No me
vengui a comptar, degueren ser les seves aventures escolars,
p erquè m’imagín que alguna cosa degué fer durant tots aques t s
anys i per tant no importa que ara se’ns faci més sang del que
tothom té necessitat de ser.

Res més li he de dir a la seva contrarèplica, ja ni tan sols ha
entrat a res i per tant, Sr. President, una vegada aclarits aquests
temes, doncs jo no tenc res a dir, més que tornar-li a dir que no
votarem la seva esmena a la totalitat.

I quant als papers que mostra, si es remunta cinc anys
enrera i mira les memòries que presentaven, no eren massa més
explícites. Moltes gràcies. Per tant, el pressupost sempre ha
estat una cosa bastant concreta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Crespí, per la seva intervenció, en nom
del Grup Socialista, i amb la seva intervenció queda substanciat
aquest debat. I passam al debat número 25, que és un debat de
t otalitat, secció 23, Conselleria de Benestar Social, secció 73,
Institut  Balear de la Dona i secció 75, entitat autònoma d’Afers
Socials. El Grup Parlamentari Popular té presentades tres
esmenes, la 4724, 4872 i 4716 a aquests ens.

El Sr. Francesc Fiol, en nom del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula per defensar-les.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam, com no podia ser d’altra manera, una esmena a la
totalitat  de les seccions 23, Benestar Social; 73, IBAS, perdó,
Institut  de la Dona, i 75, IBAS, i jo esperaria que no es doni en
aquest cas, sempre som els darrers, la consellera i jo en aquest
debat, i no diguin el que diuen aquells anglesos: els darrers
però no els més beneits. Jo esper que aquest sigui un debat
important, interessant, perquè el tema del benestar social me
creguin que és un tema important a la nostra comunitat i és un
tema que mereix un debat a fons. I vull començar dient que una
esmena a la totalitat, i aquí s’ha discutit, com cada any, a més,

d’una forma reiterativa i reincident, no és un debat sobre els
números del pressupost, és un debat sobre els conceptes,
sobre les idees i sobre les polítiques del Govern. Jo no li parlaré
de cap partida pressupostària, no li donaré ni un sol número del
pressupost, n’hi parlaré d’un, del 0,7, però més endavant, però
no parlarem de números concrets, perquè la nostra crítica de
tots els meus companys que han xerrat abans és al conjunt de
les polítiques del Govern no a la forma en què es plasma als
pressuposts. I jo fins i tot  he de dir que a mi m’alegra que
s’incrementin els recursos de benestar social i que vostè pugui
presentar aquest any doncs més recursos econòmics que els
anys anteriors, perquè això significa que es dediquen més
recursos a aquestes qüestions, i això a mi me pareix una bona
notícia i me pareix important.

Si és que una esmena a la totalitat se justifica amb el fet que
l’oposició, que aquesta és una oposició gran i compacta, no
som molts de grups, és un sol grup amb un criteri molt clar
respecte de les coses, ve defensant respecte de cada secció
que aquí es planteja en els pressuposts doncs una crítica global
al que són les polítiques del Govern, que té a veure no només
amb el futur, és a dir, no només és el que es fa comptes plasmar
en aquests pressuposts per a l’any que ve; ni tan sols sabem
si vostès gestionaran tot  el pressupost de l’any que ve, per
ventura no, per tant, per ventura ens correspondrà a nosaltres
gestionar mig any d’aquests pressuposts, sinó també referir-se
a l’execució de l’anterior i dels anys anteriors.

I he de començar parlant per una qüestió que, i anunciava
abans, el 0,7 per a projectes de cooperació ha estat un tema
recurrent els darrers dies i utilitzat pels mitjans de comunicació.
Jo li he de dir, d’una forma palesa, que ha quedat sobradament
acreditat numèricament que vostès, govern dit de progrés, no
dedica el 0,7% del seu pressupost a projectes de cooperació i
aquesta és una veritat científica, és una veritat numèrica,
comptable; és a dir, no importa li donem més voltes i vostè hi
estarà d’acord, i en comissió venia més o menys a reconèixer
això. Llavors ho podrem disfressar si d’aquí hem de detreure el
que transferim als consells; escolti’m, el 0,7 del conjunt del
pressupost és una quantitat que vostès no dediquen als
projectes de cooperació.

Bé, i el pecat és més greu perquè la promesa era d’arribar a
l’1%. És a dir, aquí el compromís del govern de progrés, dit de
progrés, era arribar a l’1% del pressupost en projectes de
cooperació. Això ja és absolutament impensable i inabastable,
i l’argumentació que s’ha donat per no arribar a aquesta
quantitat dins aquest mateix Parlament en el passat debat
d’aquests dies respecte a les seccions, ha estat vertaderament
inacceptable, aquí s’ha arribat a dir que el 0,7 eren molts de
doblers per a la cooperació, s’ha arribat a dir, i ningú ha dit que
li semblàs malament. I vostè aquesta bandera l’hauria d’aixecar,
vostè hauria d’aixecar aquesta bandera perquè, a mi me sap
greu dir el que diré i esper que no s’apaguin els llums, que no
s’esbuqui el Parlament, perquè el darrer pic que vaig dir això, Sr.
President, el darrer pic que vaig dir això va ser a un programa de
televisió i l’endemà el suspengueren, això va ser així.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)
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El darrer pic que vaig dir i tornaré dir ara, sí, sí, ja en poc fer
de carusses, que el gir social del govern Antich ha estat retirar
el 0,7 o reduir, o reduir el 0,7 en els projectes de cooperació,
l’endemà li va costar el programa al conductor del canal 4 que
dirigia aquest programa i els fets són com són, i els fets són així
de trists. I aixecar la veu per defensar la llibertat d’expressió
dins aquest Parlament sempre serà una cosa que valdrà la pena
i ja poden gesticular i ja poden dir el que vulguin, que tenc aquí
els papers suficients, senyors diputats, per demostrar que això
és així com dic i no d’una altra manera. I si volen, entram en
aquest debat, però no els convé, no els convé que entrem a
aquest debat.

(Remor de veus)

I a més, això no ve de nou, ara ja m’allargaré un poquet, però
ho afegiré; me varen convidar a la festa de l’aniversari de Salut
i Força i ho pagaran car, perquè les encalçades i corregudes i
amenaces per haver-me convidat a mi, que no som ningú, a
prendre la paraula -res, ningú, Sr. Crespí, en definitiva-, prendre
la paraula a la festa de Salut i Força els va costar tot tipus
d’amenaces d’ambients governamentals del pacte de progrés
i això és així i això comença a ser molt preocupant. Perquè el que
no poden fer és impedir que la gent xerri.

(Remor de veus)

Jo, si me permet una broma per distendre un poc l’ambient,
consellera, això del 0,7 vostè hauria, jo li vaig oferir una esmena
dins comissió, Esquerra Unida, el Sr. Ramon que ara no hi és,
per dur endavant aquest tema i l’haguessin tret endavant, i ara
si no hi hagués aquest aparell que ha posat  el president, que no
ens deixa manejar els mòbils, jo ara telefonaria al Sr. Lara Silva,
que és tan amic seu, de tota aquesta aventura que va tenir
vostè allà, a Porto Alegre, i tota aquesta història, i li diria: la
compañera Caro ha abandonado la defensa del 0,7. I bé, hi
hauria una crisi internacional, una crisi vertaderament
internacional.

(Remor de veus i rialles)

Altres però són les qüestions que ens ocupen dins el
conjunt, dins el context  d’aquest pressupost, hi ha les
polítiques d’ajuda a la família. Jo crec que respecte de les
polítiques d’ajuda a la família es fa una política assistencial a la
gent necessitada, però per ventura manquen polítiques d’ajuda
doncs per exemple a les famílies nombroses. No ha arribat a
sortir el pla integral d’ajuda a la família i estam en el darrer any.
Sembla ser, si no m’equivoc i no tenc mala informació, que
s’han dedicat 20 milions de pessetes, mitjançant un concurs,
perquè una empresa, que no és de les Illes Balears, per cert,
elabori un pla int egral, no sé què; jo no sé si arribarà a temps ja
aquest pla integral o ja convendrà que altres siguin els que
posin en marxa els projectes. Però resulta curiós i xocant que,
quan acaba la legislatura, encara ens trobem en el moment
d’haver de llançar un pla integral sobre aquesta qüestió.

Respecte de les polítiques de minusvàlids, jo voldria dir que
hi ha malestar a l’ambient de les famílies i de la gent que està
dins el món dels minusvàlids, amb gent minuvàlida a la seva

família, perquè és ver que s’han dedicat més recursos, és ver
que hi ha més doblers: a menudo confunde el necio valor y
precio. El problema de vegades no són els doblers, el problema
de vegades és com els dedicam, si hem obligat unes servituds
de caràcter públic a aquesta gent, si resulta que en dos anys i
mig, segons me diuen, no s’han produït  millores d’inversions
en recursos material per a aquesta gent, doncs la veritat és que
estaríem davant una situació de mancances.

El tema de la tercera edat, vaig un poc aviat perquè tenc
molt poc temps, és un tema també important i recurrent. La llista
d’espera de gent necessitada, de gent gran que necessita una
assistència no se prodiga només amb un projecte de Ca Vostra,
que vostès han llançat i que me pareix molt bé i que pot ser
important, falten llits residencials, falten llits per a assistits i
també falten residències. I vostès duen una política negativa
respecte d’aquesta qüestió, perquè vostès de qualque manera
penalitzen, fins i tot  m’atreviria a dir que de qualque manera
persegueixen que hi pugui haver un benefici econòmic respecte
de les persones que llancen un negoci residencial. I clar, això és
un tema que, sí, sí, podem parlar de les inspeccions que fan
vostès amb el decret, podem parlar d’aquestes inspeccions que
fan que tanquin residències, perquè no poden ni pagar les
multes, clar, és que aquí és un problema de què filam molt prim,
i hem de filar prim amb segons quines coses, però amb segons
quines altres, per ventura, i en podem parlar, si volen, més tard
d’aquesta qüestió.

Un altre tema que volia dir també era el tema de la
immigració. El tema de l’estrangeria, el tema de la immigració és
un tema important en qüestions de benestar social. Jo crec que
vostès han fet molt poc en aquesta qüestió i aquí vull dir una
cosa: es va aprovar un Pla integral d’ajuda a la immigració i va
ser un pla que va tenir el suport  de tots els grups pol í t ics  i
varen tenir el nostre suport, però aquest debat ja s’ha produït
a qualque altre moment en aquest plenari, si anam a mirar els
objectius que ens havíem fixat i els objectius que s’han
complert d’aquest pla veurem que, en termes globals, és un pla
fracassat i és un pla que no ha arribat a bon terme. I per tant li
he de dir que la política que havia de ser del conjunt del Govern
ha estat suplantada per la política dels ajuntaments i fan molt
més per a la gent immigrant els ajuntaments del Partit  Popular
o del partit  que sigui que no la pròpia conselleria; i fan
polítiques molt més directes i que arriben molt més a la gent, i
li puc assegurar que això és així. I en temes de formació
d’aquesta gent doncs ho fa tot l’Ajuntament de Palma i els
consells insulars de Mallorca, almenys, de Menorca la veritat
és que no ho sé.

En definitiva, nosaltres feim un judici global; respecte també
i no m’ho vull deixar, l’Institut  de la Dona on es presenta com
a pla estrella utilitzar, en definitiva, una xarxa ja existent i es
presenta com a una gran innovació el que és, en definitiva,
utilitzar uns recursos que la pròpia conselleria ja tenia i que en
realitat no suposen directament una innovació, sinó que
suposen dedicar gent que està fent altres coses doncs també
a això, la qual cosa pot  ser correcta i pot  ser lloable, però en cap
cas pot  ser presentat, com va ser presentat per vostè, com a pla
estrella de l’Institut Balear de la Dona.
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Jo no vull a aquestes hores de l’hora baixa i després d’un
debat tan llarg i tan intens, que té tan cansats, Sr. President, a
t ots els parlamentaris, abusar del temps que me correspon;
segurament en el torn de rèplica podré dir qualque cosa més,  i
me pareix que passar-me 52 segons del temps que me
corresponia, no és, ni molt menys, una exageració.

Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

La Sra. Consellera de Benestar Social vol obrir una qüestió
incidental.

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

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
per contestar-li la seva esmena, a mi també me bastaria, encara
que duia papers, me bastaria dur un paper doblegat a la
butxaca, però no duc butxaca interior, això de les jaquetes de
dona són així. I li contestaré punt  per punt  el que m’ha
expressat i me bastaran segurament els 10 minuts que tenc
concedits.

Tema 0,7. Bé, primer de tot, li volia dir, sí és cert que li
agraesc que situï aquest debat sobre el debat dels conceptes,
de les idees i dels models i no de les partides pressupostàries,
jo crec que això és el correcte, perquè això, a més, és el que
demostra que efectivament tenim models d’intervenció en
política social radicalment diferents i partim de conceptes i
d’idees distintes i per això és molt difícil entendre’s i és molt
lògic que vostès presentin una esmena a la totalitat, tot i que al
llarg d’aquests quatre anys hi ha hagut un canvi considerable,
jo no puc deixar de recordar la meva primera intervenció
defensant o contradint aquesta esmena a la totalitat, en la qual
el que deia el Partit Popular és que aquesta conselleria no és
necessària; i ara vostè accepta, perquè s’ha acceptat, jo crec
que no únicament el Partit Popular, sinó el conjunt de la nostra
societat, que aquesta conselleria no únicament és necessària
sinó que és una realitat consolidada i que té moltíssim de futur.
Per tant, en això sí que hi estam d’acord.

Tema 0,7. Efectivament, és un tema recurrent que jo ja li he
contestat des de comissió, que li he contestat amb preguntes
i que, òbviament, li tornaré a contestar. Sr. Fiol, el Govern de les
Illes Balears dedica el 0,7 del pressupost a cooperació per al
desenvolupament, tret de la partida, perdó, de la secció 32, com
ja vaig contestar amb preguntes, tret de la secció 32, que és la
partida que es dedica als consells insulars, que ja fan la seva
aportació, alguns d’ells no amb 0,7, sinó un 1%. Jo no li
contestaré, perquè té raó, no hem arribat en aquesta legislatura
a l’1%, però el que sí hem aconseguit és mantenir-nos en el 0,7,
consolidar aquest 0,7, lluny del perill que moltes comunitats
autònomes, la majoria d’elles del Partit Popular i l’Estat de la
nació, que també està en mans del Partit Popular, utilitza, és a
dir, no utilitzar, no dedicar el 0,7 sinó fins i tot  el 0,2, el 0,3, i a
més de determinades partides, escollint sobretot el que són

despeses corrents. El que fa aquest govern és dedicar el 0,7 de
tot el seu pressupost, és cert, excepte la secció 32.

Però això és un criteri que es va discutir i és un criteri que es
va acceptar i és un criteri amb el qual estic absolutament
d’acord, perquè a més és un criteri que estan fent servir els
ideòlegs, les organitzacions i la gent que treballa en cooperació.
I jo no discutiré res més, perquè el que és cert és que el 0,7 en
aquesta comunitat és també una realitat consolidada i que serà
molt difícil tornar arrera i serà molt difícil explicar que només es
faci, com fa l’Estat, de despeses corrents.

En el tema del gir social, jo, en tot cas, com que d’això sí que
faré servir els papers, vostè m’ha fet aquí, bé, ha aprofitat per
fer un altre debat que me pens que no vàrem poder fer ahir, o
alguna cosa d’aquestes, però bé, jo li puc explicar després, li
explicaré a la contrarèplica amb papers en què consisteix el gir
social. I el gir social, per resumir, després entrarem en detalls,
no és un gir de retòrica, no, Sr. Fiol, ni molt manco, potser no
l’hem explicat prou ni prou bé, però ara li he de dir que el gir
social suposa, no en els pressuposts del 2003, però sí en els
pressuposts del 2002 i molts d’ells executats en el 2003 perquè
seran programes que tendran continuïtat en el 2003, suposa
més de 1.100 milions més per a la Conselleria de Benestar Social,
per a programes de caràcter social. Jo després li detallaré.

Ajudes a la família. Vostè me diu que feim una política
assistencial i a la vegada me demana que dediquem o me diu
que no hem dedicat cap partida o cap atenció a famílies
nombroses. Per començar, i vostè ho hauria de saber perquè me
pens que tenia una responsabilitat quan es va fer la Llei de
transferències en matèria de famílies nombroses, i es va
transferir el tema de famílies nombroses als consells insulars,
per tant és matèria que no implica el Govern de les Illes Balears.
Però tot i així fer polítiques en matèria de famílies nombroses en
la línia que vostès han expressat a diferents propostes
parlamentàries, és precisament fer polítiques assistencialistes,
i és precisament fer polítiques que, com molt bé va comentar i
va expressar una diputada, en concret la diputada per a Eivissa,
són polítiques classistes i sexistes. Vostès, si se’n recorden, les
propostes  que ens varen fer respecte a donar una sèrie d’ajuts,
precisament per afavorir les mares que s’incorporassin al món
laboral. Per tant, és una contradicció, el que estam fent
precisament, des de la conselleria, des de la Direcció General de
Menors i Família, que es va començar a anomenar menors i
família amb nosaltres, perquè abans no existia cap àrea des de
la qual algú es responsabilitzàs d’atendre la família, el que feim
són programes concertats amb els ajuntaments i amb el
Ministeri de Treball i Afers Socials per treballar amb famílies, és
cert, amb famílies amb situació de risc. Però de diferent risc, risc
de patir violència, la violència familiar intergeneracional,
aquesta que està ara, desgraciadament, tant en el dia a dia, a les
escoles, en els carrers; treballar amb famílies que estan en
diferents situacions de dificultat no únicament econòmica, sinó
social. I en aquesta línia s’estan desenvolupant més de cinc
programes diferents, conjuntament amb els ajuntaments i com
li dic, amb el ministeri.

I el pla de família, jo no sé d’on treu vostè aquesta partida,
però el pla de família és cert que s’ha encarregat a una entitat i
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que el que ha costat han estat 8 milions, no 20 milions, com
vostè ha dit. I el que sí és ver és que serà una realitat que es
presentarà ara, perquè ja estam en els darrers documents que
s’estan presentant i s’hi està treballant. És cert que serà en el
quart any de legislatura, en el darrer any de legislatura que es
presenti, no li dic que no; també el pla contra la pobresa serè en
el darrer any que es presenti, però lògicament hem hagut d’anar
graduant els objectius, perquè el que passava abans entre
nosaltres i el que passa ara és que no hi havia cap pla, tret del
Pla de drogues que vostè sap que a mi no m’agradava massa,
tret del Pla de drogues. I en canvi tota la resta de plans
sectorials els hem hagut de redactar durant aquesta legislatura
i lògicament hem hagut d’anar un darrera l’altre.

Tema de discapacitats. Miri aquí ja sí que me dóna vostè
camp, i he dit que no gastaria els deu minuts, però no me queda
més remei que entusiasmar-me, tema discapacitats. Precisament,
no únicament hem duplicat la inversió en discapacitats, hem
més que duplicat, perquè únicament en places concertades, és
a dir, amb el que vostès acompanyaven amb la UNAC hem
duplicat, del 99 que es dedicaven 800 milions de pessetes, me
permeti, ara dedicam 1.600 milions de pessetes. Però també s’ha
incorporat molt més crèdit al que és el manteniment del consorci
prop de Son Tugores, perquè s’ha obert el centre de dia, per
tant més places per a persones que estaven precisament a
l’hospital psiquiàtric, sense ser malalts mentals, sent
discapacitats. I s’està construint i s’inaugurarà en aquests
darrers mesos de legislatura un centre a Son Castelló per a
grans discapacitats, perdó, per a discapacitat s psíquics amb
trastorns de conducta. Però bé, jo per a no entrar en més
detalls, precisament aquí és on s’ha canviat de model, aquí és
segur on s’ha canviat de model i on es demostra una clara
diferència entre vostès i nosaltres. 

Què ens vàrem trobar? Ens vàrem trobar la delegació de
l’administració a la iniciativa privada, sí senyor, tota una
iniciativa privada que partia de la necessitat de molts de pares,
sobretot, de posar en marxa un servei que a un moment donat
l’administració del Partit  Popular va tranquilAlament delegar en
ells que donassin aquesta resposta. Què hem fet des d’aquest
govern? Concertar les places. S’aprovarà aquest pressupost i
no hauran de patir les entitats la incertesa que no es doni
continuïtat al servei. No sé, jo crec que vostè comprèn la
diferència entre el que és conveniar o el que és subvencionar
i el que és concertar: és passar d’un servei graciable a un servei
de dret entès com a un dret. Això és model i aquest és el nostre
model.

Tercera edat. Bé, en tercera edat, és cert, no hem fet cap
club de tercera edat, té tota la raó, hem fet el que demana el Pla
gerontològic estatal i el que consideram, també des de
l’esquerra, que s’ha de fer, atendre els que estan en pitjors
situacions. Per tant, els majors en situació de dependència,
quatre línies, no me parli únicament de residències, però també
quatre línies en les quals les residències tenen una resposta. Un
projecte de residència a Menorca, un altre a Eivissa,
absolutament abandonat per vostès; que quan varen fer la llei
de transferències només els podien transferir al 6 i al 4%
respectivament, perquè vostès se n’oblidaven que existia
Menorca i Eivissa, i ja no dic Formentera. Per tant, compromís

pressupostari per tal que a Eivissa i a Menorca hi hagi places
residencials.

Miri al pressupost, programa 300 no sé què, jo després si
agaf els papers li detallaré, places concertades residencials per
a persones majors. Places concertades n’hi ha, hi ha hagut
places concertades, quin problema tenim Sr. Fiol que segons la
Llei del 87, de serveis socials, encara en vigor,
desgraciadament, i esper no acabar aquesta, no, no, clar,
assumesc la meva responsabilitat, segons la Llei del 87, el que
passa és que el Govern no pot concertar places amb iniciativa
privada. La proposta de llei nostra sí preveu la possibilitat de
concertar amb entitats privades, això sí, sense afany de lucre;
i això sí, amb control, perquè ara per ara no hi ha cap residència
a les Illes Balears que no sigui inspeccionada. I perdoni, Sr.
Fiol, si s’ha de tancar es tanca. I es fa més, la Direcció General
de Planificació del Govern de les Illes tanca residències, dues
en aquesta legislatura, tanca residències però reubica les
persones que estaven allotjades, ningú s’ha quedat fora. Per
tant, ja me dirà si no és un canvi de model.

Immigració. Jo, vostè diu: la veritat és que no ho sé, ha dit
a un moment donat. És cert, la veritat és que vostè no sap de
què parla en el tema d’immigració; perquè vàrem presentar un
balanç del 2001 i entre d’altres coses, resulta que en immigració
vàrem duplicar, dels gairebé 400 milions que havíem de dedicar
en el 2001 a polítiques d’immigració, vàrem duplicar el que s’ha
dedicat, amb diferents polítiques, des de mediadors culturals
per facilitar la incorporació i per facilitar la convivència; el que
són fins i tot  polítiques d’habitatge per a persones immigrants.

I les desenvolupen els ajuntaments. Clar que sí, és per això
que hem aprovat una llei de transferències, encara que a
Mallorca no es faci efectiva, perquè siguin els ajuntaments els
que s’impliquin en la cobertura de serveis socials. 

Però, escolti, com és que es fa als ajuntaments i als consells
insulars, els serveis d'informació i orientació als immigrants?
Les OFIM, fins i tot a Palma, com funciona?, amb un
finançament del Govern de les Illes Balears, si es llegeix la
memòria, ho veurà. Però clar, que no hem fet res, clar, no hem
fer res en el que és política de control, de fluxos migratoris, ni
en polítiques d'estrangeria, ni en polítiques de permisos i de ...
-ara no em surt la paraula- de les persones immigrants, perquè
no és la nostra competència, és cert que la gent quan parla
d'immigració sent que és tot  un conjunt i que hi ha problemàtica
lligada a la immigració, però el Govern ha complert
escrupolosament els seus objectius d'integració social i de
facilitar la convivència. Qui no ha complert, qui no té (...) de
complir és el Govern de l'Estat que prou feina dóna als
immigrants per tal de poder desenvolupar la seva vida amb un
mínim de dignitat i no abocar, fins i tot, als propis  empresaris a
haver-los de contractar ilAlegalment.

I acabaré. El que ja em deixa absolutament astorada és el
tema de l'Institut Balear de la Dona, no sé si és que no l'he entès
bé, que feim el mateix amb els mateixos recursos, però és que
vostè no ..., jo crec que vostè se n'ha temut que hem creat un
Institut  Balear de la Dona, que ens permetrà, per primera
vegada, en aquesta comunitat complir el que són les directrius
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europees, fer polítiques d'igualtat de gènere des de dos
conceptes, l'especificitat i la transversalitat, i hem aconseguit
fer una bona especificitat perquè ara per ara tenim un Institut
Balear de la Dona bastant sòlid, amb una progressió en el que
és la seva dedicació pressupostària important, una progressió
important, insuficient encara, però miri, si vostès haguessin
creat l'Institut Balear de la Dona, encara que fos el 95, per dir
alguna cosa, tal vegada seguint la mateixa progressió que
nosaltres hem fet en desp esa pressupostària, ara, l'Institut
Balear de la Dona, tindria 2.000 milions, i ara no hauríem de
començar a plantejar-nos la necessitat de la transversalitat, sinó
que la transversalitat ja seria una realitat. Però bé, ens hem
trobat la comunitat que ens hem trobat, però el que és ben
segur, Sr. Fiol, és que quan acabi aquesta legislatura, no quan
deixem el Govern, quan acabi aquesta legislatura, deixarem una
altra administració i, segur, les possibilitats d'una altra
comunitat.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social. Sr. Fiol,
té torn per replicar a la consellera.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Bé, si jo m'he equivocat dient que es
varen dedicar 20 milions a una empresa que no és de les Illes
Balears, a dissenyar un pla de família i resulta que només se n'hi
varen dedicar 8, reconec la meva equivocació; s'han dedicat al
final de la legislatura 8 milions de pessetes a una empresa que
no és d'aquí, per dissenyar un pla de família a les Illes Balears,
em continua semblant tard i malament.

Ha parlat aquí bastant més temps dels deu minuts a què
s'havia compromès, i jo intentaré d'una forma ràpida, contestar
algunes de les coses que m'ha dit, no entraré en qüestions
científiques, a la qüestió del 0,7 no faig comptes dedicar-hi ni
trenta segons, és un tema que per a mi és fora de dubte, i
respecte del gir social, ja li he dit el que pensava jo de tota
aquesta qüestió.

Els temes de discapacitats, jo em limit a ser un altaveu del
que em diu gent que està relacionada amb el món de les
discapacitats, i havia començat dient que em semblava bé que
s'hi dedicassin més recursos, no em digui que li he dit que no
s'hi dedicaven doblers, jo he dit que m'alegrava que s'hi
dedicassin més recursos, el que passa és que he dit quins
d'aquests recursos es dediquen a més inversions. Aquesta
teoria que vostè manté de diferència entre subvencionar i
conveniar que suposa una dependència o no dels que manen,
jo la veig a l'inrevés, i això és el que ens separa, perquè qui
convenia també és esclau de la situació i també queda fermat
per una sèrie de condicions que se li imposen, perquè vostè no
m'ha dit al final si és ver que fa dos anys i mig que no s'han
millorat infraestructures, no m'ho ha dit, i el tema de Joan
Crespí, per cert, que és un tema que també surt de tant en tant,

en podem parlar tot  el que vulgui, perquè és una història ben
curiosa. Vostès, quan governaven al Consell de Mallorca,
perquè aquí s'ha de conèixer la història per poder parlar, clar, i
vostè era membre de la direcció, a nivell directiu, no era
consellera, però tenia un càrrec directiu dins el Consell de
Mallorca, quan Rosa Estaràs, el Govern balear a través de Rosa
Estaràs, va comprar aquell edifici, varen tenir un atac que no ho
varen poder sofrir, sap que van fer vostès?, varen catalogar
l'edifici, i sap quin objectiu tenia catalogar l'edifici?, bloquejar,
no fer cap reforma en aquells moments, i sap que els ha passat?,
els ha passat que quan han governat per tot i s'han trobat que
havien de dur endavant aquest edifici, han presentat un
projecte a l'Ajuntament de Palma que no respectava la
catalogació i que, a més, pretenia un major volum del que
permet la normativa. Això és el que ha passat  amb el tema de
Joan Crespí. És que aquí parlam de coses que vertaderament
són sorprenents, sorprenents.

Vostè em diu, llavors, dels temes de benestar social i em
parla que faran una residència a Menorca, una residència a
Eivissa i una residència a Mallorca, que és la seva competència,
què?, vostès no han transferit el tema de Mallorca, aquí ha
passat la cosa -ho hem contat moltes vegades-, la cosa més
insòlita del món, s'ha aprovat una llei de transferències a termini
fix, escolti, sap per què, segons la Sra. Munar va explicar l'altre
dia al debat de l'estat de Mallorca al consell insular, sap per què
no s'ha transferit el benestar social al Consell de Mallorca?
Segons la Sra. Munar, no ho dic jo, ho va dir la Sra. Munar al
plenari, perquè hi havia un problema de càrrecs i no es podia
transferir perquè havien de cessar massa gent de la Conselleria
de Benestar Social i, per tant, no es podia transferir. Això ho va
dir la Sra. Munar.

(Aldarull a la sala)

No ho dic jo, Sra. Caro, això ho va dir la Sra. Munar.

I respecte de la immigració, no s'equivoqui, fa molt més el Sr.
Font o el Sr. Rotger o qualsevol batlle d'un altre partit que les
direccions generals i que la conselleria, que ens movem a un
nivell massa teòric, i aquest és un problema molt més real, molt
més real.

Vos tè em diu "farem una residència per a gent gran a Eivissa
i una a Menorca", el que han transferit, però el que té vostè?,
on és el problema de demanda?, el problema de demanda és en
aquests moments a Mallorca, vertaderament a Mallorca i molt
greu, i aquest problema no s'atén, i nosaltres pensam, i això és
una altra cosa que ens separa molt de vostès, que la iniciativa
privada pot  cobrir, clar, la iniciativa privada, vostè em diu
"sense ànim de lucre", no, no, la iniciativa privada com a
negoci, per suposat, per suposat, perquè, si no, bloquejant
aquesta solució en aquest moment, les úniques residències que
poden existir per a la gent gran són les molt cares, són les que
només pot  pagar la gent que té molts de recursos, i als fets em
remet. Vostè cerqui dins la seva conselleria quins expedients li
han entrat de noves residències per a gent gran i demani els
preus que fan comptes pagar a la gent gran que anirà a viure
allà, i li parlaran de 250 o 300.000 pessetes cada mes, i les haurà
d'autoritzar perquè compleixen les normes. Aquest no és el
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camí, perquè no tothom, ni molt menys, ni molt menys, la
majoria de gent no té 250.000 pessetes per gastar-se cada mes
en una persona gran, no les té, per tant aquí és on hem d'anar
a conveniar i deixar-nos de teories.

I em diu vostè una cosa que és absolutament insòlita, em
parla de reubicar la gent gran, quan es clausura una residència
es reubica la gent gran que és allà dins, escolti, només faltaria
que vostè tancàs una residència i no es preocupàs de reubicar
la gent gran que hi havia dins, què els deixarà enmig del carrer,
i li diré més, perquè jo no em referia a les residències que vostès
tanquen, em referia a la gent que tanca les residències perquè
no hi ha rendibilitat i perquè no poden suportar la pressió
inspectora que els estreny i els estrenyi i els posa sancions
molt elevades, aquests també vénen obligats per la llei a
reubicar la gent gran, és a dir quan un senyor vol tancar una
residència la llei l'obliga, i això a vostè li tocaria saber-ho, la llei
l'obliga a reubicar les persones abans que la conselleria autoritzi
el tancament, com és natural, i a mi em sembla molt bé. Per tant,
el problema el té (...).

Clar, llavors -i ja per acabar, perquè, Sr. President, m'he
passat un minuts i no és la meva intenció allargar-me més del
que em correspon- acabaré amb el tema de l'Institut de la Dona.
Jo li he fet un comentari, abans, d'una opinió meva que no, pel
que vostè m'ha dit probablement no m'he explicat bé, i bé, un no
té les virtuts suficients per parlar amb claredat, però li llegiré un
trosset  d'un article que va publicar aquest diumenge passat al
Diario de Mallorca una persona tan poc sospitosa de
progressista, crec jo, com la periodista Pilar Garcés, que deia:
"Esta semana el lobby de dones ha celebrado su cena anual
y ha entregado los premios naranja" y no sé cuántos y tal,  i
mar avall diu -per no llegir-l'hi tot  i fer-ho llarg- "por mi lado,
apunto una candidatura original, la de Fernanda Caro,
consellera de EU de Bienestar Social, que pone todos los
palos posibles en las ruedas del Institut de la Dona que
preside la eficaz Xisca Mas, por pura figurera, afán de
protagonismo y búsqueda de réditos políticos". 

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Sra. Caro, per tancar la qüestió
incidental, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr. Fiol,
uff!, començaré pel final, a mi em sorprèn que sembla que no té
vostè criteri propi o no té arguments per dirigir contra meu,
perquè en el tema de l'Institut Balear de la Dona veig que l'únic
argument que ha fet servir ha estat una opinió d'un altre, doni'm
arguments, del no sé què, de pals a les rodes, doni'm
arguments. Perdoni, Sr. Fiol, jo som la consellera de Benestar
Social, l'Institut Balear de la Dona depèn de la Conselleria de
Benestar Social i em sent ben orgullosa que l'Institut Balear de

la Dona sigui una realitat, i de tenir al front d'aquesta realitat
una persona molt eficaç, com és la Sra. Mas. La resta, perdoni,
són opinions de qui vostè vulgui, progressista o no
progressista, m'és ben igual, però són opinions. Si vostè té
algun criteri pel qual pot  explicar a aquest parlament aquest
comentari, faci-ho, però vaja, jo pensava que realment vostè
tenia criteris propis i no havia de fer servir opinions d'un altre.

I segon, també per parlar del tema de la Llei de
transferències, ha hagut de donar una opinió que vostè ha dit,
"l'ha dit una altra, ho ha dit la Sra. Munar", però els seus han
aplaudit, bé, jo pensava que al començament m'havia dit que
pensava que les polítiques socials eren una realitat, ara no li
passi per la dreta els que pensen que no són necessàries, i els
que no tenen una idea clara del que són, del que és la
complementarietat administrativa i que, per tant, de la mateixa
manera que fa falta un estat, per cert, per això no som
independentista, jo, fa falta una comunitat autònoma, uns
consells insulars i uns ajuntaments amb unes competències
diferenciades que és el que fa precisament la llei de
transferències i que mai no s'havia fet. No discutiré per què no
s 'han assumit les competències a Mallorca, òbviament no estic
d'acord que no s'hagin assumit, òbviament no hi estic d'acord.

(Remor de veus)

Però, sense cap dubte, li puc garantir i li puc demostrar que
no és una qüestió de càrrecs, ho dic perquè no utilitzi un
argument que vostè no comparteix, i si el comparteix,
argumenti-me'l.

El tema del centre de Joan Crespí, jo, de ver, li he dit algunes
vegades, de ver pens que al Partit Popular no li convé treure el
tema del centre Joan Crespí, i li assegur que soy muy peleona,
li assegur que sí, ...

(Remor de veus)

Tampoc no és això, tampoc no fa falta que tremoli. Però li
assegur que és que no tenc ganes de fer polèmica d'aquest
tema, no en tenc ganes i, per això, preferesc que no treguin
aquest tema. Però és que vostè s'equivoca, l'edifici que es troba
en el solar de Joan Crespí, estava catalogat, i el que va fer
l'anterior govern, sí senyor, va ser ARCA qui va demanar la
seva catalogació, i com que s'havia de catalogar, clar que sí, i
qui no va fer cas d'aquesta necessitat de catalogar i de
respectar el que és patrimoni històric, varen ser precisament
vostès, que varen posar en marxa un suposat projecte
inexistent, un suposat  projecte que havia d'estar a Joan Crespí
i a la vegada a Sant Joan de Déu, el cas era fer-se fotos, tres
persones, no vostè, tres persones fent-se fotos a l'anunci d'un
centre del qual no hi havia pressupost, ni projecte, ni
possibilitats perquè el primer que hem hagut de fer ha estat
incorporar al projecte la catalogació d'aquesta part de l'edifici.
Sí, senyor. 

I el tema dels volum, miri, jo no parlaré, però el que és cert,
i li puc demostrar quan vulgui d'una manera específica és que,
i ara ja sí, jo li vaig demanar que no fes aquella pregunta un dia
en aquest plenari, però ara me la faci i la contestaré, farem
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polèmica d'això. No, a la piscina no, el Joan Crespí encara no
està en marxa perquè l'ajunt ament de Palma ho està aturant, és
així de trist i és per això que no vull fer polèmica, sí senyor, és
així.

(Remor de veus)

Immigració. Jo no deixaré de reconèixer ...

(Remor de veus i aldarull a la sala)

Descompti'm aquests segons.

Jo no deixaré de reconèixer, Sr. Fiol, la feina que tant el Sr.
Font com el Sr. Rotger fan en aquest tema, ni molt menys,
faltaria més, a més no únicament en aquest tema, en concret he
de dir que el Sr. Rotger ha facilitat molt el que és un objectiu
necessari, que és el centre d'acollida per a Inca, li vaig donar les
gràcies públicament quan es va presentar, i en cap moment
quan s'ha fet la presentació d'aquest servei, no he deixat de
convidar-lo, perquè pens que també és gràcies a l'Ajuntament
d'Inca que aquest centre està en marxa. I és gràcies t ambé  a
l'Ajuntament de sa Pobla que es fan determinats projectes i, per
tant, és gràcies precisament a la implicació dels ajuntaments,
siguin del color que siguin, però que tenguin sensibilitat i
compromís, que les coses tiren endavant. Per tant, en això li
dona la raó i punt.

El tema de persones majors. La llista d'espera, el que
passava abans és que hi havia una llista única on entrava
tothom, clar, el que no hi havia era oferta de cap tipus, per tant
si no hi havia oferta, la llista no parava de créixer. Nosaltres, no
només hem assolit el compromís de Menorca i d'Eivissa, com li
dic, hem concertat places a Mallorca, és cert, no hem construït
cap residència, però és que no ho farem tot en quatre anys, això
és una realitat, s'ha d'assumir, no farem en quatre anys el que
vostès no han fet en setze anys, que no varen crear cap plaça
residencial, cap ...

(Aldarull a la sala i remor de veus)

Com que Felanitx? Clar, Felanitx, d'acord. No, no varen
construir cap plaça residencial. Felanitx era un projecte que va
posar en marxa l'INSERSO, que vostès s'hi varen sumar, ...

(Aldarull a la sala)

Per favor, bé, bé, és igual. El cas és que Felanitx és una
realitat i es va fer realitat en aquesta legislatura i amb un suport
econòmic addicional que es va fer des d'aquest govern, perquè
òbviament ... No, no, Sr. Pastor, s'equivoca, però bé, ... Vegem
si entenem què és diversificar l'oferta, primer oferir coses a les
persones majors que no siguin clubs, i després diversificar
l'oferta per a persones majors dependents, aquests són els
quatre eixos del pla de persones majors. Ajuda a domicili, 800
places més que en el 99, més amb ajuda d'aquest llistat que és
el famós impuls socials, prop de 400 més, acabarem la
legislatura amb més de 1.100 places més d'ajuda a domicili, això
és una novetat, perquè no varen incorporar vostès ni una sola
plaça d'ajuda a domicili. Centres de dia, en aquesta comunitat

hi havia únicament 16 places de centres de dia, que les va
construir l'INSERSO quan la Sra. Matilde Fernández era ministra
d'Afers Socials, 16 places, ni una més. Ara, ara mateix, a
Mallorca, hi ha més de 180 places, totes creades en tres anys,
en acabar la legislatura hi haurà més de 300 places de centres de
dia per atendre la dependència, això té a veure les llistes
d'espera. 

(Remor de veus)

Teleassistència, és cert, en aquests anys no hem canviat el
tema de teleassistència, entre d'altres qüestions perquè és un
tema que es reserva el Govern de l'Estat i que no està transferit
a les comunitats autònomes, però és l'impuls social que ens farà
possible arribar precisament ... Jo, Sr. President, demanaria un
poc de silenci ...

Serà gràcies a l'impuls social que acabarem aquesta
legislatura, segurament, amb un 4% de ràtio, és a dir, cobrint
gairebé totes les necessitats de teleassistència de la nostra
comunitat. És cert. No està al projecte de pressuposts, però
està als compromisos de l'impuls social.

I després una altra qüestió, vostè s'equivoca, Sr. Fiol,
escolti, per molt que a mi m'agradés, no han arribat els soviets,
per tant no hi ha cap problema per part de la conselleria que la
iniciativa privada amb afany de lucre faci centres de dia, faci
residències i faci el que trobi que ha de fer, sempre i quan
s'adapti a la normativa que va posar en marxa la Conselleria de
Benestar Social i aquest govern perquè no hi havia cap
normativa quant a metres, quant a ràtios de professionals, per
tant iniciativa privada, tota la que vulguin, ara, amb afany de
lucre, clar que sí, ...

(Remor de veus)

Escolti, el que no farà aquest govern és finançar iniciativa
privada amb afany de lucre, faltaria més, clar que no, aquest és
un canvi de model, clar que sí, no finançarem iniciativa privada
amb afany de lucre, no sé, si vostès ho pensen fer, si vostès
troben que està bé fer-ho, bé, en una altra dècada, quan tornin
a governar, ja ho faran.

(Aldarull a la sala)

Miri, expliqui'm quines són les residències que es tanquen,
si algú tanca una residència per iniciativa pròpia, perquè no es
pot  adaptar al decret que regula les característiques de les
residències, és que no s'ha elegit el decret, perquè el decret
determina dos anys a partir de l'aprovació d'aquest decret, dos
anys, tal vegada m'equivoc, però jo pens que dos anys, i encara
que fos un any, que jo pens que vostè s'equivoca, per adaptar-
se a la normativa, per tant, realment ... I en tot cas, si una
residència ha de tancar perquè no s'adapta a la normativa, una
normativa consensuada amb totes les instàncies, és perquè no
ofereix suficients garanties de qualitat a les persones majors i,
per tant, d'això, tant vostè com jo com tots els que som aquí,
hem d'estar ben gelosos de tenir cura que qualsevol, des de la
iniciativa pública, privada, amb afany de lucre o sense,
compleixi el que garanteix els millors serveis per a les persones.
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Per la meva part, res més, crec que els fets es demostren
caminant, i aquesta conselleria, com aquest govern, ha anat
caminant, tira a tira, arribant, com arribarem al final, amb una
bona base, realment amb una base que permeti desenvolupar
un altre model, fins i tot  que permetrà, que farà inviable,
impossible que en l'hipotètic i indesitjable cas que vostès
arribin al govern, sigui impossible, sigui molt difícil justificar
que coses vagin enrera perquè nosaltres les hem deixat ben
fermades. Per tant, jo crec que estam tots d'enhorabona perquè
comptam ara amb les possibilitats d'un model que abans estava
a les catacumbes perquè no existia.

Moltes gràcies.

(Aldarull a la sala)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Consellera de Benestar Social, amb la
seva intervenció queda tancada la qüestió incidental. Ara
procedeix un torn en contra, el Sr. Buele, en nom del Grup
Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, té la paraula.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors
diputats. Volem intervenir en aquest debat, segon dels darrers
que feim sobre els pressuposts generals de la comunitat
autònoma per a l'any 2003, i, ja de bon principi, manifestam que
aquesta esmena de totalitat  que ha presentat el Grup
Parlamentari Popular, el nostre grup no la votarà a favor, tot i
que ens havia semblat que el presentador d'aquesta esmena al
començament, que no al final, havia traçat i marcat un camí que
nosaltres no hem vist que hagi seguit.

Començava dient, reconeixent que era el segon dels darrers
debats sobre aquests pressuposts i que, per tant, això permetia,
a pesar del cansament, a pesar de l'hora, fer que es
concloguessin aquests debats amb un tema, amb un assumpte
que ell valorava d'importància. Llavors deia també que volia fer
una crítica global a uns pressuposts en la manera com seran
gestionats i, en tercer lloc, deia que no es volia fixar tant  sobre
xifres i quantitats, que no n'anomenaria cap, sinó que volia fer
prestar l'atenció a tots els grups parlamentaris presents en
aquesta cambra, en polítiques i en models. I hem volgut veure
si continuava per aquest camí.

Un servidor, si m'ho permeten, sí que voldria treure xifres,
perquè és una esmena de totalitat, a la secció 23 de la
Conselleria de Benestar Social, que són 33.696.000 euros i
busques, per a l'any 2003. A la secció 73, Institut Balear de la
Dona, que són 1.992.000 euros i busques. I a la secció 75,
l'IBAS, per un import de 44.863.000 euros i busques. Per què he
volgut treure aquestes xifres?, per elles soles crec que fan que
quedi rebutjable l'esmena que ens ha presentat el Grup
Parlamentari Popular. 

Per què ho dic? Perquè en tot  el temps que hem estat
escoltat més als diputats i a les diputades del Grup Parlamentari
Popular, que mormolaven tot  el temps que conversava la Sra.

Consellera de Benestar Social, que no la veu del portaveu del
Grup Parlamentari Popular, que mentre parlava també nosaltres
havíem d'escoltar el corifeu que l'acompanyava i que no ens
permetia a nosaltres poder prendre apunts ni tan sols sentir les
paraules que deia, hem vist una cosa molt clara, crec que s'ha
vist molt clar, és evident que vostès havien de presentar una
esmena de totalitat en aquests pressuposts, però l'havien de
presentar bé, Sr. Fiol, no fent aquest show que ens han muntat
avui capvespre aquí parlant-nos d'uns temes que vostè sap, i
tots els diputats i diputades ho saben, són uns temes que
mereixerien ser tractats amb molta més delicadesa, en cap
moment ens hem dirigit als destinataris d'aquests pressuposts,
i jo això ho vull treure aquí enmig. És de vergonya -permetin-
m'ho, senyors diputats, senyores diputades-, és de vergonya
que aquest Parlament de les Illes Balears hagi de tractar una
temàtica com la de benestar social amb els termes, amb l'estil i
amb les formes amb què ho estam fent; és massa seriós,
senyores diputades i senyors diputats.

Vostè ha començant denunciant la destinació del 0,7% dels
pressuposts, i jo podria fer la demagògia més grossa que se'm
pugui ocórrer respecte d'aquest assumpte, sí, perquè què és el
que ha preocupat el portaveu del Grup Parlamentari del Partit
Popular del fet que, segons ell, el Govern de les Illes Balears no
presenti el 0,7%, què és el que li ha preocupat?, les encalçades
que va rebre a un programa televisiu de Canal 4...

(Se sent una veu que diu "o no és ver?")

I això és el que els preocupa a vostès de la destinació del
0,7%? O és que el 0,7% no té uns destinataris?, o és que a
nosaltres no ens preocupen més els destinataris del 0,7%?, o és
que al Partit  Popular el que li preocupa és veure que el govern
del pacte de progrés destina molt més del doble del que va
destinar el Partit  Popular durant deu anys seguits, en un sol
any? I això, jo crec que des d'aquest parlament s'hauria de
valorar d'una manera molt distinta a com s'ha estat presentant
pel Grup Parlamentari Popular. 

(Remor de veus)

Efectivament, i la consellera crec que ho ha reconegut, hi ha
batles, hi ha ajuntaments que treballen per exemple per un
assumpte com se’ns ha dit aquí, per la immigració. Jo rectificaria
un poquet al portaveu del Grup Parlamentari Popular. Ha dit
que treballen, fan més per la immigració determinats batles i
determinats ajuntaments que el mateix govern, que la mateixa
conselleria. En primer lloc no ens ha de saber greu, en primer
lloc va bé si els ajuntaments, si hi ha ajuntaments que tenen la
capacitat econòmica, en personal, en recursos materials, de fer
més que el Govern, això no és dolent. Una altra cosa és que
aquests ajuntaments ho facin o ho puguin fer prescindint del
que el Govern hi aporta, i clar, si s’amaguen també, com ha dit
la consellera de Benestar Social, les aportacions que es fan des
del Govern de les Illes Balears, a nosaltres ens sembla que val
la pena tenir-ho en compte.

S’ha referit el portaveu del Grup Parlamentari Popular, a
polítiques de minusvàlids, on hi ha inquietud; a Tercera Edat,
que no s’atén com es mereix i necessita; a manca de llits
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residencials per a assistits; a immigració i estrangeria, en què no
s’ha complit el pla integral, que ha fracassat totalment; a
l’Institut  Balear de la Dona, que un servidor havia entès que
havia dit que feia allò que ja s’havia fet sempre, ho he entès
així. Llavors jo crec que quan fa referència a aquestes polítiques
concretes, que vull recordar que al principi havia dit que volia
fer una crítica global, vull recordar que al principi havia dit que
no volia treure xifres ni quantitats, i el primer de tot que ha fet
ha estat entrar a polítiques concretes i a xifres concretes.

Ens ha dit també el portaveu del Grup Parlamentari Popular
que volia ser altaveu d’allò que li diu la gent sobre els recursos,
de transferències que no s’han fet al Consell de Mallorca, de la
clausura de centres i la reubicació de persones, i l’hem escoltat,
l’hem escoltat i hem escoltat la consellera. La resposta que ha
donat la consellera per a nosaltres ha estat molt aclaridora
perquè ha fet veure que hi ha dos models diferents, dos
conceptes diferents d’utilitzar els recursos públics per atendre
necessitats socials, i això, que s’ha pogut anar veient durant
aquests tres anys seguits, es va veient encara molt més clar en
aquests pressuposts de l’any 2003: hi ha dues concepcions
diferents de com s’han d’invertir -almanco- els recursos públics
per atendre necessitats socials: un és el que va realitzar i va dur
a terme el Partit Popular durant 16 anys, i va donar uns
resultats, no tots negatius, alguns posit ius, però fins a un
nivell; llavors hi ha els resultats obtenguts amb la manera
d’invertir recursos públics per part del Govern del pacte de
progrés durant tres anys i mig, amb uns resultats no tots bons,
però a un nivell molt més alt.

Jo voldria acabar la meva intervenció recordant a la
consellera de Benestar Social que ha oblidat -i jo crec que val
la pena que es tregui aquí, davant aquesta tribuna- allò que el
Govern del pacte de progrés ha realitzat sobretot en allò que
representen els darrers escalons de la nostra societat, en allò
que representen aquells homes i aquelles dones que
constitueixen la marginació més profunda que hi ha dins
aquestes illes i que en quantitat són molts més dels que ens
pensam, i que en qualitat és molt més profunda del que ens
creim, i pens que tenint en compte aquest cada vegada més
ampli sector d’homes i dones que no tenen la possibilitat de
viure com a persones... 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Buele, vagi acabant, per favor.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Acab, Sr. President.

...i cap a les quals el Govern del pacte de progrés ha tengut
una atenció com mai no hi havia hagut, posaré l’exemple de
Siloé, on persones malaltes de sida en fase terminal reben unes
ajudes que mai no havien rebut com ara, o estic parlant d’altres
situacions com pot ser la dels marginats profunds de Can
Zaqueu, que no només necessiten locals que cauen, sinó que
també necessiten equips de persones que atenguin d’una altra
manera, o estic parlant també de l’atenció pública que necessita

prestar-se a la població penitenciària, sobretot a aquella que viu
més desemparada i molt més aïllada.

Crec que en lloc de mantenir discursos i debats sobre com
hem de destinar els recursos econòmics públics a aquests tipus
de situacions socials, més valdria que ens posàssim tots
d’acord a dir que sí a invertir públicament per solucionar tots
aquests problemes. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele, per la seva intervenci,ó en nom
del Grup del PSM-Entesa Nacionalista. La Sra. Armengol, en
nom del Grup Socialista, té la paraula per un altre torn en
contra.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Senyors diputats, senyores
diputades, molt breument perquè a mi tampoc, Sra. Consellera,
em sorprèn gens que el Grup del Partit Popular presenti una
esmena a la totalitat de Conselleria de Benestar Social, als
pressuposts de la Conselleria de Benestar Social. De totes
maneres, com vostè recordava, hem evolucionat. Ara ja no
demanen la supressió de la Conselleria de Benestar Social, però
sí que, evidentment presenten una esmena a la totalitat  que no
suposa una alternativa en cap cas, però que sí queda clar que
les polítiques socials és un dels eixos que ens diferencien
clarament la dreta de l’esquerra, i això tothom ho té clar i, per
tant, és normal i els agraesc que presentin l’esmena a la totalitat
del pressupost de la Conselleria de Benestar Social.

L’única vegada que se’ls va ocórrer crear una conselleria de
Benestar Social la varen cessar abans de nomenar-la;
evidentment després el Sr. Matas ja no va comptar mai la
possibilitat de fer una conselleria d’aquestes característiques.
Ara ja accepten la conselleria, és un pas endavant, jo els el
reconec, sé que s’han esforçat molt i ara l’accepten, i és
important, i vull recordar i deixar clar que en aquesta comunitat
autònoma des del 99 partíem de zero en polítiques socials. Per
tant jo crec que el treball que s’ha fet és intens i no es pot negar
de cap de les maneres, i crec que s’ha establert un sistema de
fer polítiques socials seriós i de difícil tornada enrere governi
qui governi en aquesta comunitat autònoma.

Però jo, quan escoltava el Sr. Fiol, em pensava que..., ha
començat la seva intervenció molt bé, dient que no parlaria de
xifres però que sí parlaria de política, i em pensava jo que ens
presentaria l’alternativa política del Partit Popular, el que faria
el Partit  Popular si vostès governassin. No ha fet res d’això;
alternativa, cap ni una, s’ha dedicat..., jo crec que deuen estar
obsessionats tots: llegeixen el pacte i després van dient “tot
això ho han complert més o manco, això ho han fet bé, en això
no han arribat”, però bé, el que faria el Partit Popular sempre
quedam amb ganes de saber-ho. Deia al principi que ho sabem,
ho sabem: no volien Conselleria de Benestar Social, no feien
polítiques socials durant els 16 anys dels seus governs.

Jo crec que evidentment hi ha mancances, el Govern del
pacte de progrés no ho ha fet tot  bé, evidentment, sempre hi ha
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coses que s’han de millorar, en polítiques socials sempre hi ha
molta més feina a fer del que les institucions a vegades poden
suportar, però jo crec que s’ha fet un bon treball des de la
Conselleria de Benestar Social. Jo crec que no sé si val la pena
tornar a incidir en els plantejaments que vostè ha fet aquí,
damunt la tribuna. 

Quant al 0,7% jo crec que la consellera ha deixat molt clar
que s’aplica el 0,7% del pressupost de la comunitat autònoma
als projectes de cooperació. Vostès reivindiquen l’1, pareix que
diuen que hem de complir l’1 perquè ens hem compromès. Jo
crec que el pacte, i la consellera ho va deixar molt clar a una
compareixença, es va comprometre al 0,7, hem consolidat el 0,7
i la nostra intenció és treballar per l’1%, i no es preocupi, com
que la propera legislatura hi serem, aconseguirem l’1%, no es
preocupi de cap de les maneres. Allò que amb vostès
aconseguiríem és no arribar ni a la meitat del 0,7, que és el que
aplicaven, però bé, amb nosaltres això s’aconseguirà, no es
preocupi. De moment en el 2003 duplicarem els projectes de
cooperació perquè hem de tenir en compte que els pressuposts
de la comunitat autònoma han augmentat moltíssim amb la
transferència de l’INEM  i de sanitat, que jo crec que no és un
tema fútil sinó que és un tema que s’ha de tenir en compte.

Sr. Fiol, no em pensava jo que vostè fos tan superb de
pensar-se que l’empresa privada anul Ala segons quins
programes de televisió perquè vostè hi vagi i digui no sé quina
declaració. Bé, té l’ego una miqueta pujat, però bé, també està
bé, no està malament.

Jo crec que, més que criticar allò que vostè ha dit,
m’interessa des del Grup Socialista aportar el que nosaltres
creim que en la línia de pressuposts de la Conselleria de
Benestar Social... 

(Se sent bastant remor de fons)

...i amb el treball que s’està fent són temes positius.
M’agradaria ressaltar en qüestió de menors la creació de la
Fundació S’Estel i una bona gestió en els centres de menors. El
Pla integral de família, que se n’ha parlat; jo crec que serà
properament una realitat i que s’ha treballat, malgrat no tenir el
Pla integral de família s’ha treballat per la família i, per cert, s’ha
treballat per la família entenent família en un pla molt més
generalitzat del que vostès entenen per família, s’ha treballat
pensant en una família del segle XXI.

Quant a les places residencials jo crec que la consellera li ha
explicat molt bé la concertació que s’ha fet. Pel que fa als
discapacitats, no és el mateix subvencionar que concertar, és
una diferència política, per tant no hi entraré perquè la
diferència ideològica sempre hi és i sempre hi ha de ser, i és bo
que els ciutadans entenguin que uns defensam una cosa i els
altres defensen totalment el contrari. Sí que vull ressaltar aquí
el pagament complementari que s’ha fet a les pensions; vostès
evidentment des del Govern del Partit Popular del Sr. Aznar
varen posar el seu recurs, però a la targeta bàsica es dediquen
285 milions, és una realitat i molts de ciutadans i ciutadanes que
ho necessiten poden gaudir-ne. Vull recordar que també és
important que a les prestacions socials bàsiques mai el govern

del Partit Popular no hi havia posat un duro, a part del que es
transferia des del ministeri, i que aquest pacte de progrés ha fet
realitat posar aquests doblers que hi dedica any rere any. 

El programa Ca Vostra vostè ha dit que li pareix bé, per tant
no hi entr. Quant als centres d’estades diürnes sí que
m’interessa ressaltar, i ho ha dit la consellera, el gran treball que
s’ha fet perquè partíem de 16, zero del Partit Popular, però 16, i
hem passat  a més de 180 just a l’illa de Mallorca. Per tant jo crec
que això sí que són treballs en polítiques socials molt clars i
d’una diferència política també molt clara. 

Quant a la immigració vostè diu que no s’ha fet res. Jo estic
totalment en contra del seu posicionament, crec que per primera
vegada s’ha fet un pla d’immigració, és vera que amb el
consens del Grup Popular, i s’ha treballat i s’ha aplicat. A mi el
que em sorprèn és que quan la immigració és un problema de
caire clarament estatal i clarament europeu vostès mai..., diuen
que hem de congeniar institucions, ajuntaments i Govern; mai
no pensam que l’Estat, que té una responsabilitat clara, mai no
ens dóna cap ajuda ni una.

Per acabar, però és que m’ha dolgut molt, l’únic interès que
ha tengut el Partit Popular en el tema de polítiques de dona ha
estat fer una broma o comentar un article que va fer una
periodista en teoria criticant la Sra. Caro. Jo crec que, bé, m’ha
sorprès i no m’ha sorprès, perquè vostès en política de dona no
hi han cregut mai, ho varen demost rar aquí amb la Llei de
paritat, en els debats que vàrem fer, però l’única menció que ha
fet el Sr. Fiol al tema de dona és un article que no té res a veure
amb política de dona que sí s’ha fet en aquesta comunitat
autònoma per primera vegada en la història de la democràtica.
Per tant jo crec que és de molt mal gust que el Partit Popular
tracti d’aquesta manera una feina molt constant de la consellera
de Benestar Social, la Sra. Caro, i de la directora de l’Institut de
la Dona, la Sra. Francesca Mas. Per primera vegada tenim un
Institut  Balear de la Dona, que el cream el 2000, jo crec que una
passa importantíssima i d’evident importància per implementar
polítiques de gènere serioses i transversals a la nostra
comunitat autònoma, estam a punt d’aprovar el tercer Pla
d’igualtat, la Llei de paritat, ja n’hi he fet referència, que sabem
exactament el que pensen de la dona alts càrrecs del Partit
Popular quan ens diuen “floreros”, en fi, coses d’aquestes, per
tant sabem la concepció que vostès tenen, però jo crec que sí
que és important saber valorar la feina que s’ha fet des de
l’Institut, i jo els dic dos detalls perquè he dit que seria breu.
Em pareix interessant el conveni amb els consells de Menorca
i Eivissa i Formentera per establir les oficines d’informació de
la dona, cosa que no existia, partíem de zero, li ho record, i es
fa; tota la feina que s’ha fet amb dones maltractes jo crec que
també és important i que mereix com a mínim un segon de
l’atenció del Grup Popular, crec que és important les places que
s’han posat  a Menorca, Eivissa i Formentera, les d’Inca, com
recordava la consellera el conveni amb l’Ajuntament de Palma
i que properament, en el pressupost del 2003 ja es contempla,
hi haurà un nou centre a Artà com a centre d’acollida de dones
maltractades. Jo crec que la política que ha fet l’Institut Balear
de la Dona ha suposat  un canvi fonamental dins la pròpia
estructura política de la comunitat autònoma; jo crec que
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mereixia qualque cosa més que no una simple broma, Sr. Fiol, i
li ho dic seriosament.

Per tant jo, i acab, la diferència política és clara entre el Partit
Popular i els partits d’esquerra, tenim molt clar que no pensam
el mateix, nosaltres apostam perquè el benestar social sigui un
dret de tots els ciutadans, que les institucions estiguin
obligades a mantenir la igualtat d’oportunitats, que tothom
tengui les mateixes possibilitats de sortida i, per tant, s’han
d’encarregar, encara que a vostè no li agradi, d’aquella gent
que té més dificultats. Nosaltres no entenem com el Partit
Popular creu que el benestar social és caritat; nosaltres creim
que és un dret dels ciutadans.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol, per la seva intervenció en
nom del Grup Socialista. El Sr. Fiol en torn de rèplica té cinc
minuts per fer-ho.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Gràcies, Sr. President. Per donar resposta a les
intervencions tant del Sr. Buele com de la Sra. Armengol,
perquè crec que mereixen una resposta per part  nostra,  i
començaré pel plantejament que ha fet el Sr. Buele. 

Jo he estat -tenc molt poc temps però això sí que ho he de
dir- fa molts d’anys que estic en responsabilitats polítiques,
qualque pic he dit que massa, per ventura, i he estat a
l’oposició, he estat amb el Sr. Ramon Aguiló de batle, vaig ser
a la mesa d’edat que va triar el Sr. Ramon Aguiló com a batle
per darrera vegada, era el més jove de l’ajuntament, però a mi
ningú mai no m’ha dit, com m’ha dit vostè avui, que jo venc
aquí a fer un show, que jo aquí faig ús d’un estil i unes formes
inacceptables. Si a vostè no li agrada el que sent s’ha
d’aguantar, escolti, s’ha d’aguantar, per no dir una paraula
pitjor. 

(Alguns aplaudiments)

 S’ha d’aguantar, perquè aquí es ve a parlarmentar, i aquest
és un tema que hi ha molta tensió perquè és vera que hi ha dos
models, jo els ho accept a vostè i a la Sra. Armengol, és veritat
que hi ha dos models, i clar que hi ha dos models en aquesta
comunitat, i el tema social (...) perquè hi ha dos models que
s’assemblen molt poc un a l’altre, i un model és el que en
aquests moments està intentant posar en marxa el Consell de
Mallorca, que nosaltres hi estam d’acord, i l’altre model és el del
pacte de progrés, i vostè s’hauria de definir perquè, clar, estan
vostès amb un peu al Consell de Mallorca i amb l’altre estan
aquí, i qualque moment ens haurien d’explicar... 

(Remor de veus)

...qualque moments ens haurien d’explicar amb qui estan.
Aquesta és una qüestió. Per tant jo li he de dir, Sr. Buele,
perquè aquestes coses al final són importants, que jo no venc

aquí a fer cap show, i que els parlamentaris del Grup Popular
podran cridar o no cridar, com podran cridar o no cridar o
aixecar més la veu dins un  debat llarg i intens com és aquest,
però jo crec que aquí ningú no ve a fer un show. Aquí
representam interessos socials molt importants, representam els
ciutadans de les Illes Balears, i jo, si vostè té la sensació que
aquí s’està fent un espectacle, vostè està molt equivocat, i per
descomptat desconeix molt les intencions que em volen a mi
seure en aquesta cadira, per suposat.

Segona qüestió. Del tema del 0,7 no vull dir res més. I
respecte d’algunes altres qüestions que vostè ha plantejat em
vull aturar només un moment em un tema que m’ha sorprès que
els cridi tant l’atenció, perquè la Sra. Armengol també n’ha
p arlat. Jo he dit de passada l’assumpte aquest del programa de
televisió del Canal 4 i es veu que cou, aquest assumpte,
punyeta! Escolti, jo no he dit que el programa se suspengués
p erquè vaig sortir jo, el que vaig dir és poc important,
irrellevant i segurament no interessa a molta gent; els sindicats,
couen, perquè després de jo hi va haver una taula rodona amb
els sindicats, i et dic que va ser dolça, i això és el que va
promoure que hi hagués pressions que avui no explicarem però
que sortiran, perquè aquestes coses surten, al final, tot  això
sura, senyors, ... 

(Remor de cops)

...tot  això al final sura, i per tant se sabrà al final quins són
els motius, quins són els mòbils, quines són les persones,
perquè els motius que s’han dit jo tenc aquí, fins i tot  aquí avui
tenc documentació per demostrar-li que no són motius
econòmics, però no és el debat d’avui, aquest. Aquest debat
l’han enganxat vostè perquè es veu que els cou i jo no tenc,
Sra. Armengol, l’ego ni més amunt ni més avall, jo vaig anar
perquè em convidaren, em conviden a molts pocs llocs, i quan
hi vaig opín i dic el que trob; no va ser dolç per al Govern, el
que jo vaig dir, però no va ser res comparat amb el que
digueren els sindicats, i aquí és on cou a la consellera de
Sanitat i on cou a gran part del Govern.

Clar, jo li he de dir, passant ja un poquet a la Sra. Armengol,
que ha dit dues coses memorables dins aquest plenari. Jo a la
meva darrera intervenció volia, Sr. President, acabar dient que
el Sr. Matas no havia estat citat, no havia estat citat durant tot
aquest debat de dos dies i mig. Idò no, la Sra. Armengol al final,
al darrer moment, ha hagut de citar-lo. 

(Remor de veus)

Hem estat a punt  d’aconseguir-ho. I ha dit una altra cosa
important i que jo li reconec i que vull subratllar, la vull
subratllar perquè l’honora, és a dir, és l’única persona que ha
pujat aquí en dos dies i ha dit que el pacte no ho ha fet tot  bé,
perquè tots els altres han pujat aquí a explicar que el pacte ho
ha fet tot  bé. La Sra. Armengol és l’única i això l’honora i la
felicit. Vostè ha de defensar la seva posició i el seu grup i els
seus consellers, i a vegades costa, estic segur, però... Sí,
qualque dia deu costar, ara no ho espatlli, ara ho duim molt bé...

(Rialles)
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...i l’assumpte és que vostè ha reconegut això i a mi això em
pareix important. De totes formes jo li vull dir que -i acab en el
0,7- que aquell que es va comprometre a l’1% no vàrem ser
nosaltres, va ser el president, eh?, això és una promesa
incomplerta, com és una promesa incomplerta la Llei de
drogues, consellera, que també s’havia de fer i no s’ha fet. Per
cert que a Inca, quan va guanyar el PSOE no hi va haver forma
d’arribar el 0,7, ha hagut de governar el Sr. Rotger per arribar a
l’1% del pressupost per a cooperació. 

(Aldarull a la sala)

Miri per on..., miri per on...

Llavors sí que vull dir una cosa sobre polítiques de dona. Jo
t enc una especial simpatia per la Sra. Francesca Mas, que a més
és companya de professió meva i crec que és una gran
professional i una gran persona, i li diré un detall de la meva
modesta carrera professional, modestíssima carrera
professional: el meu debut a un jutjat i a un judici va ser
coincidint amb na Francesca Mas i em va donar molts bons
consells aquell dia, i tenc un molt bon record d’ella i estic segur
que fa un bon paper, però jo m’he limitat a llegir una cita d’una
senyora que nom Pilar Garcés que escriu als diaris. A mi què em
conta?, és a dir, jo m’he limitat a contar el que es publica en els
periòdics, no el que jo pens. El que jo pens és una altra cosa i
no ve a conte. 

(Rialles i remor de veus)

De la política de la dona jo he explicat un altre tema. De la
política de la dona jo he explicat un altre tema: que el pla
estrella... 

(Continua la remor de veus)

...el pla estrella de la política de la dona consisteix...,
consisteix..., el pla estrella, que vostè va presentar a la comissió
com a pla estrella, consisteix en emprar una xarxa que ja existeix,
i que ja està dotada de persona, i que ja està dotada de material,
i com a pla estrella em convendrà dir que no és un pla estrella
molt especial. 

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Fiol, vagi acabant.

EL SR. FIOL I AMENGUAL:

Acab, Sr. President, perquè efectivament m’he excedit, però
m’agradaria només fer un comentari sobre un tema residencial,
encara que per ventura seria insuficient el temps i, a més,
vertaderament ens hem sobrepassat, però m’agradaria que la
veritat triomfi per damunt de la mentida: Existia una normativa
abans de la que ha fet aquest govern sobre obertura i
tancament de residències; d’això no es pot dir el contrari,
perquè dir el contrari és mentir, i la normativa vigent conté una
clàusula, una disposició final molt saborosa, i ho hem discutit
altres vegades en aquest parlament, que consisteix en dir que
aquelles residències que no compleixin la normativa, la

consellera per decret els pot  donar permís, si troba que l’han de
tenir.

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Fiol... 

(Alguns aplaudiments)

...per la seva intervenció en nom del Grup Popular. Sr. Buele,
en torn de contrarèplica té la paraula per cinc minuts.

EL SR. BUELE I RAMIS:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu. Només em
permetrà el Sr. Portaveu del Grup Parlamentari Popular que li
contesti les dues..., les dues apreciacions que m’ha dirigit.

Jo ho supòs, que vostè, com tota la resta de diputats i
diputades que estam dins aquesta cambra, entenem que
l’exercici de la llibertat d’expressió el compartim tots, i que
vostè ni ningú dels que som aquí, m’imagín, que no és
d’aquells que pensa que aquí només se li dirà allò que ja se li ha
dit a altres bandes, no en faltaria d’altra, Sr. Fiol, per favor!,
només faltaria; quan vostè diu “a mi ningú no m’ha dit mai...”.
Bé, hi haurà moltes més coses que es diran aquí dins de vostè
i de qualsevol altre diputat  que no se li han dit mai i se li dirà
per primera vegada aquí dins, i això no ha de saber greu.

I quan fa referència al fet que vostè diu que jo dic que això
és un show, jo l’únic que voldria és que s’hagués retransmès
per televisió i que la gent que ho hagués vist per la pantalla
hagués dit si el que s’estava fent aquí s’assemblava més a un
show  o no, perquè és clar, jo no em referia tant a vostè com al
seu grup. És que tot  els temp s han estat xerrant, és que un
servidor no he pogut escoltar el que deia la consellera. Si a això
no li vol dir un show digui-li una altra cosa, de tot  manco un
debat assenyat i asserenat. Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Buele. Sra. Armengol, per tancar el
debat.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sr. President. Bé, un parell de coses que voldria dir
al Sr. Fiol per acabar aquest debat. Quant a la política que jo li
he dit que vostè no ha fet referència a la política de dona, a mi
no m’interessa gens si vostè té especial simpatia per la Sra.
Francesca Mas o no, a mi el que m’interessa és que el Grup
Popular, que representa a 28 diputats i a una part important de
la població, ha presentat  una esmena a la totalitat a l’Institut
Balear de la Dona que no ha estat explicada perquè no
contraposat en cap moment la política de dona que fa aquest
govern de progrés i el que vostès farien si governassin. Jo és
l’únic que li he dit. Crec que la política de dona que es fa per
primera vegada en aquesta comunitat autònoma mereix un poc
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més que no un acudit fàcil sobre un article que vostè ha fet.
Crec que mereix més; els diputats i els ciutadans necessitam
més de l’únic partit  de l’oposició que tenim. Això és el que li
deia. Jo crec que les dones necessitam més del partit de
l’oposició que tenim al davant. Per tant jo això és el que li deia.
No ha contraposat en cap punt la política de dona que es fa per
primera vegada a la comunitat de les Illes Balears des que hi ha
el pacte de progrés.

Quant al fet que a mi em cou cap programa de televisió, no,
Sr. Fiol, jo l’únic que li he dit és que vostè havia estat superb
i li repetesc: vostè, quan ha pujat la primera vegada, potser no
se n’ha adonat perquè amb l’encesa no se n’ha adonat, però
vostè ha dit: “Ara s’apagarà el llum, ara ens caurà el Parlament,
perquè passarà el que va passar quan vaig anar a televisió i
varen suspendre un programa perquè vaig dir tal”. Idò jo li he
dit que és un poc superb dir això. Això li he fet a manera
d’acudit però és que és un poc superb, dir això, Sr. Fiol, i ho ha
d’acceptar i no passa res.

Quant a la promesa incomplerta, suposadament incomplerta
del 0,7%, li dic que per primera vegada aquesta comunitat
autònoma destina el 0,7%, el consolidam amb unes
transferències fetes de sanitat i de l’INEM  que suposen molt
més doblers per a projectes de cooperació. Això no és suficient,
i el pacte es compromet a arribat a l’1% i s’hi compromet, i li he
dit que no passi pena, que a la propera legislatura, quan
nosaltres governen arribarem a l’1%... 

(Remor de veus)

...cosa que vostès no farien mai ni somiant, ni somiant, Sr.
Fiol.

Em diu que he dit dues coses memorables per citar una
persona i perquè jo he dit que evidentment el pacte no ho fa tot
bé. Evidentment, evidentment; ningú no ho fa mai tot bé, i és
evident que el pacte comet els seus errors, però també li he de
dir una cosa, a mi no em costa gens ni una mica defensar
qualsevol de les persones que seuen als bancs blaus, i per a mi
és un gran orgull poder-los defensar perquè tenc una gran
ilAlusió i crec molt en la política que està fent des de qualsevol
conselleria el Govern de les Illes Balears, i hi crec molt perquè
jo vaig néixer quasi quasi, o vaig ser jove, amb una política del
Partit  Popular en el govern de les Illes Balears, i he pogut
diferenciar clarament una cosa de l’altra, i no es preocupin, fora
cap mania, fora cap color, hi ha una gran diferència entre una
política i l’altra. Per tant estic molt contenta de poder pujar aquí
a defensar qualsevol dels consellers del pacte de progrés.

Em deia que l’altra cosa memorable que havia fet era citar el
Sr. Jaume Matas i ara li citaré l’altre que li agrada. Jo entenc
molt bé el concepte de política social del Partit Popular, i li dic
que l’altre dia un conseller de Galícia deia explicant les bondats:
“Ahora vendrá el Sr. Aznar con un pan muy grande bajo el
brazo y habrá para todos”. Beneficència, Sr. Fiol, això és el que
entén el Partit Popular.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Armengol. Amb la seva intervenció
queda substanciat aquest debat.

I passam al debat número 26 i darrer d’aquest torn de debats
d’esmenes. És un debat de globalitat, i el Grup Parlamentari
Popular té esmenes a diverses seccions del pressupost de la
Conselleria de Benestar Social. Per defensar aquestes esmenes
durant cinc minuts, la Sra. Bennàssar té la paraula.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, ara sí
que hem arribat al darrer debat d’aquests darrers pressuposts
d’aquest govern. Però abans de defensar les esmenes de
globalitat que el Grup Parlamentari Popular presenta a les
seccions 23, Benestar Social, 73, Institut de la Dona, i 75,
Institut  Balear d’Afers Socials, IBAS, m’agradaria recordar que
el president Antich va anunciar a bombo i platerets que donaria
un gran impuls social a la nostra comunitat. Idò, Sr. Antich, no
el veim, aquest impuls, no el trobam dins el pressupost
d’enguany. Ens demanam per què no s’han pressupostat més
polítiques socials i, Sra. Caro, vostè s’ha hagut de conformar en
fer petites accions a curt termini sense fer cap reforma en
profunditat ni cap pla d’acció previst realitzat.

A la secció 23, de Benestar Social, hem presentat unes
esmenes, i per manca de temps destacaré les més rellevants. Ja
veurà, Sr. Buele, que va dirigides a persones i a colAlectius
concrets. A la 4725 demanam que el pressupost de cooperació
internacional arriba al 0,7. Molt  bé, ja hem sentit les diverses
opinions i sabem que és un compromís d’aquesta i d’anteriors
legislatures, i demanam el seu compliment. També ens agradaria
que qualque moment la consellera ens explicàs quines són les
seves prioritats; hi ha temes que han passat  darrerament com
ha estat per exemple el tema de l’Argentina, a Tucumán, amb
4.000 nins i tal, i potser hi ha mallorquins allà, a veure si han
pensat fer qualque cosa, però ja ens ho contarà un altre
moment. 

Presentam dues esmenes, la 4728 i la 4684, per promoure el
suport  a famílies que tenen cura de malalts d’Alzheimer; el
suport  a les famílies amb persones majors amb mancances
greus d’autonomia és una mesura de primer ordre que s’ha de
potenciar. Una altra esmena important és la 4730, on demanam
la dotació del Pla de lluita contra la pobresa i l’exclusió social
amb 1.800.000 euros. Vostès han fet accions puntuals, però
tenen un pla sense acabar i sense quantificar, i mentrestant
augmenten les llars sense ingressos, desestructuracions greus
a les famílies, persones amb manca crònica de salut i de
recursos per a la subsistència. 

Presentam una esmena molt important per a la creació de la
Fundació tutelar de discapacitats i de discapacitats psíquics a
l’illa d’Eivissa. A Eivissa el Partit Popular va presentar una
moció que es va aprovar al Consell Insular i, maldament el
portaveu d'Esquerra Unida en comissió va dir que això
correspon a l'IBAS i no a Benestar Social, ens és igual, Sr.
Ramon, però facin-ho, no posin excuses.
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Dins aquesta secció 23, presentam també unes esmenes per
millorar l'atenció als joves de les Illes Balears, que fan referència
a la creació d'un centre juvenil a Eivissa, ja ho demanàrem l'any
passat, però no l'han fet, a l'ampliació de la xarxa de punts
d'informació, l'extensió de Ràdio Jove a Eivissa i a Menorca, el
carnet jove i ajudes per obtenir el certificat de temps lliure i
d'altres.

L'esmena 4742 es refereix a un taller intergeneracional a
Menorca, la convivència intergeneracional s'ha de tenir en
compte a l'hora de planificar els serveis i els recursos orientats
a la gent gran.

Presentam també unes esmenes per la promoció de l'esport
a les Illes Balears, i destacaria la que fa referència a fomentar
l'accés de la dona a l'esport, així com la proposta de fer una
campanya contra la violència al món de l'esport, acompanyada
de modificacions legislatives, Sr. Ramon, però una cosa no
exclou l'altra. I una esmena, finalment, per donar suport  als
esportistes que juguen lligues a l'exterior.

A l'Institut de la Dona, secció 73. Ens han decebut, és ver
que han fet un Institut de la Dona, que nosaltres els donàrem
suport  i que n'estam contents que existeixi, però ens han
decebut perquè el pressupost de les dones és el mateix que
l'any passat, i les necessitats i els projectes són més, i ens
trobam amb les mateixes mancances. Aprofit per dir que
nosaltres teníem una comissió interdepartamental, amb una
directora, la Sra. Margalida Ferrando, que era tan, tan, tan vàlida
com pugui ser la Sra. Xisca Mas. I per això, hi presentam 30
esmenes, constructives totes, i esperam que n'aprovin alguna
i demostrin que realment tenen interès per fer polítiques
integrals per eradicar les desigualtats encara existents.
Presentam 7 esmenes dirigides a combatre la violència cap a les
dones, amb una partida important per posar en marxa el Pla
contra la violència domèstica, de moment només s'han fet
petites accions puntuals, vàrem fer una ponència en aquest
p arlament, vàrem identificar unes necessitats prioritàries i el pla
d'acció no s'ha pogut, no està dotat econòmicament, només
estan dotades unes petites accions. Una altra esmena, la 4693
va dirigida a les dones immigrants per a la seva formació i
integració cultural i sanitària, amb aquesta esmena demanam
accions per combatre la prostitució i el tràfic de persones, una
tara greu dins la nos tra societat. Una altra, la 4779 és per a
reinserció de dones recluses, i la més important per a les dones
es refereix a la dificultat que tenim per conciliar feina i família.
També demanam suport a les dones ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar, vagi acabant.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

... amb parts múltiples, i sobretot, per a la creació de
guarderies, necessitam més places de guarderies i fórmules
innovadores perquè es creïn.

Finalment, volem que la igualtat d'oportunitats arribi als
ajuntaments, i és l'Institut de la Dona que té la responsabilitat

de fer-ho possible, demanam més finançament per a l'Institut de
la Dona, perquè quasi tot  el seu pressupost es dedica a
despeses corrents i no tenen pressupost per posar en marxa un
pla d'igualtat en el qual haurien de participar totes les
conselleries del Govern de forma transversal, i no ho fan. Com
és possible, jo li deman al Sr. Sampol, per exemple, que maneja
tants de milions de la Unió Europea, com és possible que no
dediqui una part a fomentar l'empresariat femení o que la Sra.
Salom no promogui la salut de les dones i es conformi a
participar només per donar una petita subvenció a un programa
de prevenció del càncer, per què no fa prevenció d'altres
malalties que incideixen fortament en la salut de les dones, som
és el tabaquisme, l'Alzheimer, les cardiopaties o les
depressions.

Vull aprofitar ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar, per favor.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, ara acabaré, Sr. President. Vull aprofitar per demanar a
tots els conseller aquí presents que facin una bestreta
extraordinària dels seus pressuposts per aportar-la al Pla
d'igualtat, innovació, medi ambient, educació, turisme, treball ja
ho fa, en part, i comerç.

Unes paraules només a la secció 75, a la direcció i gerència
de l'Institut Balear d'Afers Socials, que és un dels reptes més
complexos i a la vegada més prioritaris que hem d'enfrontar amb
intelAligència, que és l'atenció als nostres majors. El Grup
Parlamentari Popular presenta una sèrie d'esmenes referents a
l'atenció d'aquestes persones, moltes d'aquestes esmenes són
una repetició de les que presentàrem l'any passat, la qual cosa
mostra la falta de resposta, els problemes d'un colAlectiu tan
important. Insistim en l'esmena 4719 demanant ajuda per la
federació de majors que necessiten, no sols ball de bot i de
saló, sinó promoció cultural, social i sanitària, això és salut
preventiva.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Bennàssar, li don trenta segons per acabar.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Molt  bé. Insistim també en diverses esmenes per a la
concertació de places, de tot això ja se n'ha parlat i demanam
que es faci un esforç a Eivissa i a Formentera, perquè hi ha
diferències amb l'illa de Menorca.

Del centre de Joan Crespí ja s'ha explicat el que passa o com
està. Hi ha esmenes per millorar serveis a la residència de
Llucmajor, una altra per evitar l'exclusió social dels joves i per
a la integració de la dona immigrant. I per enèsima vegada, la
iniciació del pla sociosanitari de les Illes Balears i el pla integral
de les persones majors. 
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Tenc més coses a dir, no tenc temps, però, per acabar, vull
recordar unes paraules que va dir ahir el meu company de
Mesa, Sr. Fernández Terrés, va dir "gobernar es elegir entre
prioridades  ..." ...

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Bennàssar, el seu temps està acabat
absolutament i no té més temps, em sap molt de greu.

(Aldarull a la sala)

Per fixació de posicions. Sr. Ramon, del Grup d'Esquerra
Unida i Ecologista, per fixar posicions. Té cinc minuts.

EL SR. RAMON I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment, amb el temps
que hi ha difícilment es poden contestar aproximadament 90
esmenes vives que queden en aquests moments a Benestar
Social, IBAS i Institut de la Dona; la veritat és que per no ser
necessària o per ser inútil la Conselleria de Benestar Social o
l'Institut de la Dona, de cada vegada hi ha més esmenes, o sigui
que segurament sí que feia falta. Per desgràcies, la major part de
les esmenes són poc rigoroses, molt poc rigoroses moltes
d'elles i molt reiteratives, repetides a diferents àmbits. Tot això,
una vegada eliminades les que tècnicament es podien
considerar repetides.

Per contestar algunes de les coses que ha dit ara la Sra.
Bennàssar, perquè no és possible contestar a tot i, per cert,
lamentar que dins comissió moltes de les esmenes no es
defensaren, aquest portaveu va haver de respondre a esmenes
no defensades, diverses coses. 

El centre juvenil d'Eivissa, que demana una vegada més per
què no s'ha fet, està a punt  d'inaugurar-se, estan acabant les
obres i és a punt  d'inaugurar-se, a veure si els informen millor
els seus companys d'Eivissa, per cert que ja m'agradaria que
haguessin estat tan reivindicatius quan eren al Govern, perquè
aquí s'ha dit abans que no es fan residències a Mallorca, que és
on hi ha competències, però resulta que Mallorca té la de
Llucmajor, que són 6 esmenes que van cap a la residència de
Llucmajor, a Mallorca no es demanen residències, en demanen
amb 4 esmenes per a Eivissa, a veure què passa.

També el tema de l'esport, la veritat és que és poc seriós,
tres poliesportius que demanen per al municipi de Sant Joan de
Labritja, 4.000 habitants aproximadament, un poliesportiu fet
aquesta legislatura, amb un 85% pagat pel Govern de les Illes
Balears, en demanen tres més, cap ni un per a Mallorca. La
veritat, treballen poc rigorosament.

Que aquí el tràfic de persones sigui una qüestió
competència del Govern de les Illes Balears, miri, dirigeixi's cap
al Govern de Madrid que crec que en això com en la regulació
de la immigració té competències.

Diverses coses que es fan, extensió de Ràdio Jove, ja se li
va dir, això va endavant, tornar a parlar a dues seccions

diferents, de les guarderies d'empresa, ja hi va haver una
proposició no de llei i li explicàrem per què no hi estàvem
d'acord.

Però bé, per acabar amb alguna cosa més positiva, dir-los
que una esmena que és la 4726, a pesar que està mal formulada
la imputació, que la fan a la Secretaria General Tècnica i no és
correcta, però és igual, és donar compliment al mandat
parlamentari de reserva per part de L'IBAVI de pisos d'acollida,
com que és una cosa que està en marxa, que s'està fent,
evidentment els deim que sí, aquesta esmena l'aprovaríem. A les
que he explicat abans, hi votarem en contra.

També repetir dues transaccions que vàrem oferir en
comissió i que en comissió s'ho havien de pensar i no sé si s'ho
han pensat o no. Em referesc a l'esmena 4786 que vol reduir
despeses destinades a altres treballs, concepte indeterminat
que no els agrada, i que donaven l'alta a la secció 00, però ja
ens varen dir que era un error per part seva i volien donar l'alta
a la secció 73. Bé, d'aquesta esmena en concret, jo li llegesc la
transacció que li oferírem i que mantenim per si la volen
acceptar. La transacció és que es podrien passar 15.000 euros
del subconcepte 22709, centre de cost 23401, programa 134A,
al subconcepte 62200 dins el mateix programa. Sé que ara en
plenari no és el moment de fer aquestes concrecions, però és
que ho oferírem en comissió i fins ara no hem tengut resposta.

L'altra esmena a la qual li torn a oferir transacció és la 4789,
també anava en el mateix sentit de reduir despesa indeterminada
en altres treballs, i els oferim passar 10.000 euros del
subconcepte 22706, centre de cost 23101, programa 311A al
subconcepte 62200 dins el mateix programa.

Ja dic, aquestes transaccions més l'esmena que hem dit que
li acceptaríem, és el que podem acceptar en aquest moment, si
hi hagués més temps podríem veure la manca de rigor, la
repetició una i una altra vegada, posar coses que estan fetes o
que es fan, equivocar conceptes, demanar a partides que no
corresponen, ja dic coses que la immensa majoria es fan. Però,
ja dic, per acabar en un pla més amable, els oferim aquestes
dues transaccions i aquesta acceptació.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Ramon, per la seva intervenció.

Sra. Bennàssar, per què em demana la paraula?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Crec que hem de dir si acceptam les transaccions, Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT:

Evidentment, però deixi que li demani, i així ens aclarirem
tots i serà més fàcil. Li han ofert transaccions a les esmenes
4786 i 4789, les accepten o no?
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LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, acceptam.

EL SR. PRESIDENT:

Totes dues?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Totes dues. 

EL SR. PRESIDENT:

Retiren les dues esmenes corresponents?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Acceptam les dues transaccions, eh? Algo es algo, peor es
nada.

EL SR. PRESIDENT:

I retiren les esmenes presentades?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Sí, sí.

EL SR. PRESIDENT:

La 4786 i la 4789?

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

Hem de retirar-les?

EL SR. PRESIDENT:

Naturalment, naturalment. Si no retiren les esmenes, no es
pot acceptar la transacció.

LA SRA. BENNÀSSAR I TOUS:

D'acord, molt bé, sí, sí, endavant.

EL SR. PRESIDENT:

Està bé. Aleshores, senyores i senyors diputats, procedirem
a la votació. Votarem, en primer lloc, i demanaré a la Cambra si
es poden entendre aprovades per unanimitat l'esmena 4726 a
l'ens 311A, Direcció General de Benestar Social, més les
transaccions fetes a aquestes dues esmenes.

S'aproven per unanimitat? Molt  bé, aprovades per
unanimitat.

Passam a votació les esmenes a les seccions vistes avui
horabaixa, que són dels debats 24 a 26, tots dos inclosos.
Votam esmenes.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació
d'aquestes esmenes.

Resultat de la votació: vots favorables, 27; vots en contra,
30. En conseqüència, queden rebutjades totes les esmenes
corresponents als debats esmentats, que són del 24 al 26,
ambdós inclosos.

Passam, a continuació, a votació seccions del pressupost
de la comunitat autònoma. La secció 2 ...

EL SR. FLAQUER I RIUTORT:

Sr. President, demanaríem votació separada de les seccions
2, 3, 4 i 5, i la resta.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sr. Flaquer.

La secció 2, Parlament de les Illes Balears, es pot  entendre
aprovada per unanimitat? Queda aprovada per unanimitat.

La secció 03, Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, es
pot entendre aprovada per unanimitat? Queda aprovada per
unanimitat.

La secció 04, Consell Consultiu de les Illes Balears? Queda
aprovada per unanimitat.

I la secció 05, Consell Econòmic i Social de les Illes Balears?
Queda aprovada per unanimitat aquesta secció.

Passam a votació la resta de seccions, ens de dret públic i
societats públiques.

Senyores i senyors diputats, poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: vots favorables, 30; vots en contra,
26; abstenció, cap. En conseqüència, queden aprovades
aquestes seccions.

Finalment, en aplicació de l'article 26.4 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 de
les Illes Balears de l'any 2003 per un total en els estats
d'ingressos i despeses de 1.796.610.000 euros; així mateix també
sotmetem a votació els pressuposts per a l'exercici 2003 de les
entitats de dret públic, els estats de despeses i ingressos de les
quals s'eleven globalment a 268.272.326,64 euros; i també
votarem els pressuposts de les societats públiques de la
comunitat autònoma per a l'any 2003, els estats de despeses i
ingressos de les quals s'eleven globalment a 31.893.209,26
euros; igualment passarem a votar els pressuposts del Servei
Balear de Salut, Ib-salut, per al 2003, els estats de despeses i
ingressos del qual s'eleven globalment a 629.642.136,13 euros;
i finalment procedirem a la votació dels pressuposts de la
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Gestió Sanitària de Mallorca, GESMA, per al 2003, els estats de
despeses i ingressos de la qual s'eleven a 33.662.687,97 euros.

Procedirem a la votació, senyors diputats de les illes
d'Eivissa, de M enorca, de Formentera i de Mallorca, que votin
a favor. Facin el favor de procedir a la votació.

Sí.

EL SR. PONS I PONS:

Sr. President, si votam tots a la vegada, és una votació
global.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Pons, la interpretació que fa aquesta presidència, atesos
els mitjans electrònics de què disposam avui en dia, per això he
pregat al Sr. Portella que ocupàs el seu escó, permet la definició
exacta del que ha votat cadascun dels diputats, a no ser que la
Sra. Bennàssar no ocupi el seu escó. Permet, a l'acte, tenir nota
puntual d'aquesta situació.

Procedim, idò, a la votació, senyors diputats de les illes
d'Eivissa, de Menorca, de Formentera i de Mallorca que votin
a favor, podem procedir a la votació. Que votin a favor.

Resultat de la votació: 29 vots a favor.

Senyors i senyores diputats de les illes d'Eivissa, de
Menorca, de Formentera i de Mallorca que votin en contra.
Poden procedir a la votació.

Resultat de la votació: 27 vots en contra.

Senyores i senyors diputats ..., estam votant, Sr. Sampol, a
mi em sap greu si falta un vot, estam votant en aquest moment.

Senyores i senyors diputats de les illes de Menorca, de
Formentera i de Mallorca que s'abstenguin? Poden procedir, si
n'hi ha, a la votació.

No hi ha abstencions.

Per tant, facultant els Serveis Jurídics de la Cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal
que la llei en qüestió tengui una redacció coherent, aquesta
presidència entén que s'ha complit la majoria necessària i, per
tant, proclama aprovada la Llei de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2003.

III. Elecció dels Síndics  de Comptes de la comunitat
autònoma de les Illes Baelars.

Passam al punt  següent i darrer de l'ordre del dia, que és
l'elecció del Síndic de Comptes.

Atesa la resolució de Presidència reguladora del
procediment per a l'elecció del Síndic de Comptes, procedeix
sotmetre a la consideració del Ple, les persones proposades

pels grups parlamentaris per tal que els esmentats càrrecs.
Deman, per tant, al Sr. Secretari primer que faci lectura del nom
de les persones proposades i de la proposició.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

"Els grups parlamentaris, Grup Parlamentari Popular, Grup
Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari PSM-Entesa
Nacionalista, Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Ecologista
i Grup Parlamentari Mixt, a l'empara del que disposa l'apartat 2
de la resolució de Presidència reguladora del procediment per
a l'elecció del Síndic de Comptes, presenten una proposta per
tal que siguin elegits pel Plenari com a síndics, els senyors Pere
Antoni Mas i Cladera, Antoni Aguiló i Lluna, Antoni Ferran
Valdivieso i Amengual.

Així mateix, es fa constar que els proposats són persones
que reuneixen els requisits establerts a l'article 22 de la Llei
1/1987, de 18 de febrer, de la Sindicatura de Comptes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, modificada per la Llei
8/1991, de 29 de març, i que no estan afectades per causes
d'incompatibilitat ni d'inelegibilitat establertes als articles 22 i 23
de l'esmentada llei".

EL SR. PRESIDENT:

Atès que tots els grups parlamentaris han proposat els
mateixos candidats, aquesta presidència demana a la Cambra si
considera que, per disponibilitat reglamentària, es pot  procedir
a la votació de forma pública i no secreta, tal com disposa
l'article 180 del Reglament i l'apartat 3 de la resolució de
Presidència de la III legislatura reguladora del procediment per
a l'elecció del Síndic de Comptes?

Estam d'acord?

Aleshores, senyores i senyors diputats, deman, podem
considerar elegits per unanimitat les persones proposades com
a síndics de comptes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears?

Aquesta presidència considera elegits per unanimitat, que
aquesta unanimitat represent a més de les tres cinquenes parts
dels membres d'aquest plenari, com a síndics de comptes de la
comunitat autònoma de les Illes Balears les persones abans
esmentades, el Sr. Pere Antoni Mas i Cladera, Sr. Antoni Aguiló
i Lluna i el Sr. Antoni Fernando Valdivieso i Amengual.

Proclam l'elecció i es comunicarà als elegits.

Senyores i senyors diputats, moltes gràcies, s'aixeca la
sessió.

(Aplaudiments)
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