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EL SR. PRESIDENT: 
Es prega als Srs. Diputats vagin prenent lloc als 

seus escons; en breus instants comen<;arem la sessió. 
Comen<;a la sessió. El punt primer de l'Ordre del Dia 
de la sessió d'avui correspon ... Digui, digui, Sr. Casas
novas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, ates que fa uns dies hi va llaver dins 

1 pobJe de les IlIes Balears una catastro(e molt im
portant per l'econom.ia de ¡'ilul de Menorca, consid -
ram que el Parlament, com a institució primera de la 
Comunitat Autonorna de les lites Balears, s'hauria de 
fer ressO de la solidaritat amb e1s damnificats i, d'al
guna manera, ja sé que no és la situació procedimen
tal adequada, pero instar d'alguna forma el Govem per
que tengui en compte les ajudes necessaries que con
sideri oportunes per paHiar en part i per demostrar la 
solidaritat de les Institucions Autonomiques arnb el 
poble de Ciutadella i concretament amb el sector pes
cador. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Manifestam l'adhesió de tots p'e: 

part nostra de la Mesa. Govern? 

EL SR. CA.&ELLAS FONS: 
Bé, en nom del Govern, al moment mateix de pro

cedir-se a assistir a la tragedia que va ocórrer a Ciu
tadella, el Govern ja va manifestar la seva voluntat de 
la primera reunió, que possiblement sigui derna, si no 
hi ha sessió parlamentaria; que s'arbitrarien tots els 
mitjans necessaris per poder donar soludó als pesca
dors de Ciutadella que han quedat perjudicats tan ter
ribleinent per aquesta siiuació. Ja s'estan fent totes 
les gestions oportunes a nivell nacional i les del Ga
vern de la Comunitat es prendran derna, i agraim real
ment que aquest Parlament es faci, ens insti, encara 
més, a complir amb aquesta obligació. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. 1 aquesta Presidencia, en nom de 

la Mesa i de la Cambra, si no deis el contrari, se so
Hdaritza amb les paraules pronunciades pel Sr. Lópcz 
Casasnovas. Que consti en acta la solidaritat d'aquesta 
Cambra pels senyors que han resultat perjudicats per 
aquesta catastrofe. 1 prosseguim amb la nostra tema
tica. Una vegada conelos el termini de les quaranta-vuit 
hores a que fa referencia l'articIe 118 del Reglament 
Provisional d'aquesta Cambra, continuen vives diverses 
esmenes a l'articulat, a les seccions, disposicions tran
sitaries i finals i exposició de motius; esmenes que se
ran objecte de debat singular. Així doncs, debatrem 
l'articulat de la Llei de cada una de les seccions 
d'aquesta. D'aItra banda, la Comissió d'Economia, d'Hi
senda i Pressuposts no ha manifestat la voluntat de 
formular la presentació del seu treball, i si el Govem 
no fa ús del seu dret legítim a formular la presenta
ció de la seva iniciativa, amb una intervenció que no 
excedira de quinze minuts, passarem a la lectura i 
aprovació, si així pertoca, deIs diversos articles i sec
dons. Seguidament, i tot i aixa, la Mesa i la Junta de 
Portaveus, procedirem al debat de cada una de les es
menes vives, comens:ant . per la número.m. que de
fensara el Grup Parlamentari Socialista~el debat 
d'aquestes esmenes se seguidl el segiient procediment: 

un torn a favor per part de l'esmenant, un torn en 
contra, de duració cada un d'ells de deu minuts; una 
replica de cinc minuts i una contrareplica d'altres cinc 
minuts. Si hi ha intervenció del Govern, es tramitara 
com a qüestió incidental, sense limitació de temps per 
a les intervencions del Govern i cinc minuts per l'es
menant; passarem seguidarnent a la votació de cada 
una de les esmenes i, acabades aquestes, passarem a 
la votació de l'article i així prosseguirem fins al final. 
En conseqüencia, per a l'examen de la primera esme
na, que és la número 570, presentada pe! Grup Parla
mentari Socialista, té la paraula el Sr. J osep Alfons 
VilIanueva. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Sr. President, Srs. Diputats, aquesta es

mena que hem mantengut fin s al PIe, és, no és una 
esmena de massa importancia si no fos per fá crá"reaat· 
quenbsaltres éreiÍn que hade tenir tota Llei i molt 
més una Llei de Pressuposts. El Projecte de Llei del 
Govern diu, a l'article primer, «!'estimació deIs drets 
economics a liquidar», paragraf segon, «durant l'exer
cici que es detalla en l'estat d'ingressos, lIetra B, as
cendeixen a un import igual a l'estar. de despeses, amb 
la qual cosa els pressuposts resulten anivellats». Es 
evident, i aixó qualsevol persona que hagi lIegit qual
sevol text d'Hisenda, sap que els pressuposts han de 
resultar d'una manera o d'una altra equilibrats o aní
vellats. És a dir, un pressupost, una partida doble, per 
definició, ha de ser anivellada. El que hi ha, uns con
ceptes económics globals, com sap molt bé el Govern, 
que fan que es digui un pressupost equilibrat o ani
velIat quan els ingressos i les despeses corrents, nor
mals, és a dir, per imposts, transferencies i aItres in
gressos i despeses normals són iguals. Quan passa com 
en aquests pressuposts que per anivellar la xifra de 
despeses s'ha d'emetre una emissió de deute públic 
de 1.250 milions de pessetes, nosaltres creim que no 
es pot dir que aquests pressuposts siguin uns pressu
posts equilibrats en el sentit general que tenen els 
pressuposts equilibrats. Per tant, la nostra esmena pro
posa que els estats d'ingressos . .. modificació... que 
ascendeixen a 6.084.782.200 ptes., el que genera un de
ficit de 1.250 milions de pessetes que es cobrira .segons 
alló previst a l'article 17. Jo comprenc que el Govern, 
i sóbretot el Govern del Grup Popular, no vulgui par
lar a uns pressuposts fets per un Govern del Grup Pa
pular de deficit; massa vegades, no aquí sinó a altre 
Parlament mOIt més gros i moIt més important, ha, 
s'han omplit la boca del deficit público Bé, jo cree que 
no ha d'esglaiar el Govern de la Comunitat Autonoma 
d'aquestes Illes, dir que un pressupost té un deticit de 
1.250 milions de pessetes, no l'ha d'esglaiar, entre al
tres coses, perque ni la Comunitat Autonoma en aquests 
moments esta endeutada, o té uns deutes suficient
ment grossos; i tampoc, perque si aqueix deficit, com 
ens diu a la memoria, nosaltres en certa manera po
sam en dubte, com es veura a les restants esmenes, 
aqueix deficit és per inversions, inversions que, bona 
part d'elles, encara que no estiguin en absolut quanti
ficades d'una forma programatica, d'una forma dirigida 
com hi haurien d'estar i com pareix que el Conseller 
d'Economia i Hisenda ens ha promes a través deIs 
mitjans de comunicació que es tara l'any que ve; que 
encara que no sigui així, com que necessitam quanti
tats d'inversions en aquesta Comunitat Autónoma, in-
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versions de reposició, de millora, d'infraestructures i 
altres, nosaltres creirn que, al Govern, no l'ha d'esglaiar 
en absolut dir que aquests pressuposts van amb un 
deticit de 1.250 milions. L'esmena, com veis, és emi
nentment de claredat, de la formulació de l'article 1 
i no creim que suposi cap tipus de variació a la for
mulació d'aquest article ni a la formulació del pressu
post, el que pugui ser admesa. Evidentment, així com 
esta l'artic1e, així com esta el paragraf dos, tata la 
veritat a nivell del públic no es diu. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Alfonso. Té la parauIa el Sr. Cris

tofol Soler. Vol manifestar a aquesta Presidencia si 
actua com a Conseller o com a Diputat? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com a Conseller. Sr. President, Sres. i Srs. Dipu

tats. En primer lloc, dir que tenim els nostres dubtes 
en relació a aquesta esmena, ja que en el passat PIe 
de totalitat del Pressupost es varen consignar, és a dir, 
var en quedar consignades les quanties globals d'ingres
sos i despeses i amb aquesta esmena allo que es pre
tén és eliminar de la xifra cl'ingressos l'import del deu
te públic; voldria que quedas constancia d'aixo. 1 en
demés, entenem que no és correcta, perque, d'acord 
amb l'estructura pressupostaria, l'import del deute pú
blic és un ingrés, i, com a tal ingrés, computable dins 
el capítol nou d'ingressos deIs pressuposts; i així ho fa 
l'Estat, i així ho fan, practicament, totes les Comuni
tats Autonomes. Per altra part, el deficit, en tot cas, 
es produiria en el cas que no es pogués as sumir la car
rega finan cera que suposa l'emissió del deute; en 
aquest cas, en successius exercicis, sí fos que es com
plís la condició aquesta, es podría produir un deficit 
corrent, die en el cas que no es pogués assumir la car
rega financera. En termes pressupostaris, rom dic, en
tenem que no és deficit, entenem que no hi ha cap de
ficit i, per ventura, ho podria esser en termes de comp
tabilitat, pero aquí estam parlant en termes pressupos
taris i, per tant, entenem que no es produeix un deficit. 
Per tant, deman a aquesta Cambra que sigui rebutjada 
aquesta esmena. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Alfonso, al Govern? Disposa de 

cinc rninuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. El Sr. Diputat ha ... a dues coses. Primer, 

una que el Reglament, és a dir, que ja estaven con
signades les despeses totals; aquí no les variam, és 
una variació de redacció, i les despeses i els ingressos 
queden exactament igual, no hi ha cap tipus de varia
ció. A part del tema de l'exactitud del Reglament i 
interpretació del Reglament, perque si anassim a la 
ínterpretació que el Sr. Conseller ens ha fet aquí, doncs 
no sé que hem de discutir, avui, a part deIs quatre ar
ticles que queden, perque no podríem fer cap tipus de 
variació que no fos un canví de partídes, no es podría 
fer cap tipus de variació que reduís el deficit que vos
tes han previst enguany. El segon tema és la discussió 
del tema de deficit o no deficit. El Sr. Conseller no 
em negara que emetre deute públic genera, com el Sr. 
Matutes ha dit al Parlament Nacional, un deficit a 

l'Estat. L'Estat obviament no considera deficit única
ment i exclusivament a110 que passa d'un pressupost 
a un altre; considera deficit, i el Sr. Matutes ho ha 
repetít, i dic el Sr. Matutes com altres, el Sr. Matutes, 
que és el responsable economic del seu partit, ho ha 
repetit constantment i només agafant la interpretació 
que fa el Sr. Matutes del Pressupost General de l'Es
tat; que, per cert í incidentalment, li he de dir que no 
parlen en absolut que estan anivellats, no ho diuen en 
absolut, no utilitzen aquesta parauIa, ni equllibrats ni 
anivellats; només per aixo, crec que el Govern de la 
Comunitat Autonoma ja hauria de repensar que no es
glaia gaire aixo del deficit públic i que, realment, allo 
que s'esta produint, a nivell de carrer, és un deficit de 
1.250 milions de pessetes. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
President, jo crec que la meya postura en relació 

a aquest tema ha quedat ben clara, no faré d'interpret 
del Sr. Matutes. L'únic que sí que li vull dir és que, 
com ja li he dit abans, que el deficit es produiria, Sr. 
Alfonso, es produíria en el cas que no poguéssim as
sumir la carrega financera i en aquest aspecte ho te
nim ben cIar, es produiria en aquest cas un deficit cor
rent. I, per altra part, entenem nosaltres que les quan
ti es globals d'ingressos i de despeses varen esser fixa
des; aquí ens podem moure modificant partides, pero 
les consignacions gIobaIs d'ingressos i despeses estan 
marcades, i aixi ho entén aquest Govern. Moltes gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. En el moment de la intervenció del 

Conseller d'Economia i Hisenda i Pressuposts esta 
obert el torn en contra. Volen fer ús de la parauIa en 
torn en contra de l'esmena? No. Sí. Sr. Joan Verger. 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
En torn en contra o per fixar postures? 

EL SR. PRESIDENT: 
Torn en contra, 110 hi ha fixació de postures dins 

les esmenes. 

EL SR. VERGER POCOVf : 
Bé, ido jo ... 

Ei: SR. PRESIDENT: 
Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, just manifestar 

que per part del nostre Grup s'entén, i entenem, ja 
s'ha dit aquí, que el cteficit es produeix quan no es po
den pagar les amortitzacions i els interessos del deute 
anterior; aixo nosaltres entenem que és en aquest mo
ment que es produeix un deficit i per consegüent en 
termes estrictament pressupostaris, nosaltres entenem 
que, en aquest cas, no hi ha deficit i per consegüent 
el nostre Grup rebutjara aquesta esmena. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracles. Vol replicar? No? Aleshores, se

nyors passarem a la votació d'aquesta esmena. Per tant, 
les Sres. i ::>rs. Diputa,s que votm a favor de l'esme
na, es volen posar drets, per favor? Sra. Secretaria, 
pot procedír al recompte? Comptau bé, a poc a poc, 
que llavors ... 22. Poelen seure, per favor; moltes gra
cies. Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra 
d'aquesta esmena es volen posar drets, per favor? Vol 
procedír al recompte? Poden seuxe, per favor. 27. Les 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. Per 
tant, queda rebutjacla l'esmena per 27 vots en contra 
d'ella i 22 a favor. I passam al punt següent, que se
ria l'esmena 5~., empero respecte d'ella, queda sub
jecta al debaC i"'votació de les seccions, segons pro
posat per l'esmenant. Per tant, la debatrem al final de 
la secció 33. Pel que anam a la votació de l'article 
primer, que també l'hauríem de posposar, al meu 
mocle de veure, per una vega da acabat el debat eI'aques
ta esmena 586. 1 passam a la votació deIs artides 2 
al 10 que no tenen cap esmena; per tant, les Sres. i 
Srs. Diputats que estiguin eI'acord amb aquests articles, 
es volen posar elrets, per favor? No són 49. Poelen seu
re, ¡:'.er favor_ EIs 49 Diputats presents· han votat a 
favor d'aquests artides, per tant, queden aprovats. Pas
sarn a l'artide 11 que té, com a primera esmena, la 
558, presentaela pel Grup Esquerra Nacionalista (PSM). 
Per defensar aquesta esmena i abans d'ella proceelira a 
la lectura la Secretaria. Esmena ~~8. 

LA SRA. ENSEI'l:AT ENSEI'l:AT: 
Esmena de substitució. Text a substituir. ATtide 

11. Text proposat. Artide 11. Alts Carrecs. l.-Les re
tr ibucions anuals elels alts carrecs ele la Comunitat 
Autonoma per a l'any 1984 són les segi.ie"nts: · a) Presi
denL Sou 1.209.397 pessetes. Pagues extraordinaries , 
201.566 pessetes. Complement de Des tinació 888.794 pes
setes. Complement ele dedicació absoluta, 895.243 pes
setes. Total anualitat, 3.195.000 pessetes. b) Vice-presi
dent i Consellers amb cartera; sou, 982.386 pessetes; 
pagues extraordinaries, 163.731 pessetes ; complement 
de elestinació, 650.174 pessetes; complement de dedica
ció absoluta, 866.209 pessetes; total anualitat, 2.662.500 
pessetes. c) Consellers sense cartera; sou, 982.386 pes
setes; pagues extraordinaries, 163.631 p esse tes; total 
anualitat, 1.146.117 pessetes. el) Directors Generals. Se
cretaris Generals Tecnics; sou, 982.386 pessetes; pa
gues extraordinaries, 163.731 pessetes; complement de 
destinació, 558.230 pessetes; complement de eledicació 
absoluta, 425.653 pessetes; total anualitat, 2.130.000 pes
setes. 2.- Les anteriors retribucions entraran en vigor 
amb efectes de primer de gener de 1984. Motivació.
Per una major austeritat. El Portaveu, Sebastia Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Sebastia 

Serra. Disposa, Sr. Diputat, eI'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A la 

passada Llei Pressupostaria, Esquerra Nacionalista ja 
va presentar l'esmena de substitució sobre credits de 
personal d'Alts Carrecs de la nostra Comunitat Autó
noma. Per Úl.llt, estarn, en certa manera, insistint, de 
qualque manera, en uns criteris ja exposats. Fa un 
any aproximadament, peró que creim que estan dins 

l'opinió pública i també estan dins tots els Grups Par
larnentaris aquí representa ts, els argumencs que exis
teixen. Parlam, senzillament, d'una necessaria austerí_ 
tat, cosa que també el Govern ha reiterat moltes ve
gades públicarnent, l'austerita t necessaria de la despe
sa pública, el control d'aquesta despesa pública, j) 

nosaltres, en conseqüencia, el que volem és que aixó 
es concreti; i la primera concreció d'aquesta austeritat 
i d'aquest control de la despesa pública s'ha de donar 
necessariament dins la Llei de Pressuposts. Per aixo, 
Sres. i Srs. Diputats, nosaltres feim una proposta al
ternativa dins una metodologia que és la mateixa que 
segueix el Govern quan ha redactat l'arti cle 11 deIs 
Pressuposts per a l'any 84, 'es a dir, no discutim els 
conceptes que s'atribueixen dins els sous, conceptes 
discutibles, pero pensam que s'ha de respectar la me
todologia de qui té la majoria a aquests moments a les 
Illes Balears, i tampoc no discutím en aquest moment 
el tema deIs Consellers sense cartera, si bé els redu'im 
el sou una mica, pero no ho discutim, perque pensam 
que el nombre de Consellers potser quedi curt segons 
la famosa LOAPA o l'esperit de la LOAPA, que es va 
aplicar a l'hora de fer el nostre Estatut d'Autonomia. 
En definitiva, Sres. i Srs. Diputats, Esquerra Nacio
nalista el que proposa és que d'acord amb u.na realitat 
social concreta que és la nostra, d'acord ambJ uns pro
blemes economics de que tots crec que en som sufi
cientment conscients, pensam que és més que suficient 
el sous que proposam i que signifiquen unes disminu
cíom:, jo diria que disminucions que no són excessiva
ment grosses i que endemés tenen l'augment del sis i 
mig per cent respecte a la proposta que feiem rany 
passat. Gracies, Sr. President . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Sr. CristOfol Soler, 'com 

a Govern o com a Diputat? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com a Govern, com a Conseller. Sr. President, Sres. 

i Srs. Diputats. Molt breument perque aql!est tema ja 
va esser ampliament debatut tant al Pressupost de l'any 
passat com elins Comissió dins aquests; elir que, pre
cisament atenent criteris d'austeritat, els sous elins el 
84 no s'han incrementat en relació a 1983, que consi
deram que són uns sous su fi cien ts i no exagerats i que 
són precísament a les Comunitats Autonomes, i aixo 
ho pot comprovar el Sr. Serra, on precisament' el nivell 
retributiu ele Consellers i Directors Generals i Secre
taris Generals Tecnics és deIs més baixO'i. Moltes gra
cies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, Sr. Sebastia? Disposa de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breument, nosaltres, una vegada més, di

ríem que no pensam que ens haguim de companr con
tínuament amb les aItres Comunitats Autonomes, sinó 
que, senzillament, hem de construir la nostra, l'hem de 
construir solidariament amb les aItres, aixó sí que és 
ver; també és be tenir coneixement de tot el que es 
fa a les aItres, pero no hem d'utilitzar les compara
cions només a un moment en que ens sembla que ens 
convé. Per aixo pensam, en definitiva, que és d'un 
estudi serió s sobre la nostra realitat d'on haurien de 
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sortir tots aquests sous. Perque si baguéssim de com
parar, també hauríem d clir, cosa que lamenta Es
querra Nacionalista , pero també podríem dir que e l 
niveil cOlllpetencial ha estat fins ara bastanL baix i, 
per tanl, entraríem a una discussió de comparacions 
que no duría enlloco 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Vol contrareplicar? Tenim 

obert el tom en contra de l'esmena. Vol fer ús Sr. 
Joan Verger, Diputat, disposa de deu minuts 

EL SR. VERGER POCOVÍ: 
Sr. President. La veritat és que ens sorpren un 

poe aquesta esmena perque baldament les compara
cions no siguin valides sempre donen 11um, sempre do
nen 11um a la gent que les vol llegir i les vol tenir en 
compte. Per una aItra part, s'ha dit aquí, i és ver, que 
els sous deIs Alts Carrecs no s'han augmentat respecte 
a l'any anterior; per consegiient, cree que és una pr ova 
d'ausl riLat, per part del Govern, i, per una altra part, 
no el-ce q ue es tracti de discutir un milió més o un 
milió maJ1CO, sinó de discutir si els Consellers com
pleixen amb la seva obligació, i nosaltres pcnsam que 
sí. Creim que és una esmena, i no m'agradaria dir-ho, 
pero no em queda m és r emei, sincerament una csmena 
un poc demagógica , i, per consegüent, crelm que hagués 
estat més logic que aquesta esmena no ~'hagl1és pre
sentat. Per consegü cnt, pensam, el nosLr~ G.·u.p r ebul
jara aquesta. esmena . Mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies de la seva intervenció. Vol replicar, Sr. Se

bastia? Aquest article 11, du també viva l'esmena 581 
presentada pel Grup Socialista, quant a l'apartat c). 
Sra. Secretaria, vol fer lectura d'aquesta esmena, 581? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de supressió. ArticIe 11 c). Suprimir. Su

primir. Motivació: no estar d'acord amb la seva exis
tencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em permetran que votem l'esmena del Grup PSM 

abans d'entrar en el debat d'aquesta esme.na que s'aca
ba de llegir. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que esti
guin a favor de l'esmena presentada pel Grup Esquerra 
Nacionalista es volen posar drets, per favor? 4 Dipu
tats, poden seure. Les Sres. i Srs. Diputats que eS ljguill 
en contra eL'aquesta esm.ena es volen posar dre es, pe r 
favOl'? 28 Diputa , pOden selll-e. Sr s . ¡Srs. Diputats 
que 'ab ten en , es voJen posar dre ts, per favor? 20 abs
tencions . Poden eurl:'. Queda rebutjada J'esm en a. Per 
defensar l'esmena 581 té la paraula el Diputat Sr. Al
fonso Villanueva, Sr. Josep Alfonso Villanueva, que 
disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. Igual que amb 

la discuss ió de pressuposts de l'any passat, nosaltres 
hem mantingut l'esmena de supressió deIs ConseIlers 
sense cartera com a membres del Govern. És evident 
que la motivació, quan deim no esta d'acord amb la 
seva existencia, no ens referim en abso!ut a les per
sones físiques que encamen el carrec de Consellers, 

sinó a l'existencia de Conse11ers se!lse cartera. I per 
que no estam d'acord? L'artic1e 33 de l'Estatut, al seu 
apartat 2, diu: «El Govern és format pe1 President, el 
Vice-President i, si així pertoca, els Consellers. El nom
bre de Consellers amb responsabilitat executiva no 
excedira de 10». És evident, és evident qUe la contesta
ció immediata és que els Consellers sense cartera, per 
no tenir cartera, no ten en responsabilitat executiva, 
pero jo crec que l'esperit d'aquest artide no anava pre
cisament per poder tenir cleu Consellers executius o 
amb cartera i un nombre indeterminat 3 7 24 Conse
llers sense cartera que com el seu norn' i~di~a -do tenen 
massa funciÓ. Tenen una funció que encara ningú no 
l'ha explicada aquí, tenen un sou que no és compara
ble ni al de Director General ni al de Secretari General 
Tecnic ni al de Secretari de Planificació, un sou bastant 
petit, en relació als altres Alts Carrecs de la Comunitat 
Autónoma, i pareix que l'únic que fan és assistir als 
Consells de Govern i, bé, una especie de representant 
del Govern a les Illes, a Menorca i a Eivissa, perque 
el Govern considera que no ha de nomenar delegacions 
havent-hi Consell i sí ha de tenir uns homes que els dira 
Consellers sense cartera perque el representin, no sa
bem gairebé que. Nosaltres, el Sr. Verger ha dit que 
les comparacions, de vegades, s'han de fer, nosaItres 
no volem entrar en comparacions , peró volem recordar 
que fa molts pocs dies va sortir a la premsa d'aques
tes illes una comparació que era una comparació de 
sous, i el Sr. Soler també ens ha ha recordat, i una 
comparació del nombre de Consellers de totes les Co
munitats Autonomes, i, si mal no re'cord, i dic si mal 
no record, perque em poden perfectament corregir, crec 
que l'única Comunitat Autonoma que tenia més Con
sellers que la nostra era la d'Euskadi; totes les aItres, 
incIosa Catalunya, que em pareix que en té onze, inelo
sa Catalunya, en tenien o igual o menys i qualcuna, 
uniprovincia1, bastant menys. Jo crec que el Govern, a 
pesar d'estar pendent 1a Llei de Govern de la Comuni
tat Autónoma, el Govem ja s'haura de plantejar serio
sament que no pot esser interpretar d'una forma tan 
extensiva l'Estatut, que l'Estatut no s 'ha fet només per 
tenir un docuIlJent damunt la tau1a, sinó l'Estatut s'ha 
fet per comp1ir-Io. 1, lógicament, la responsabilita.t_ 
executiva s'espera de tots els Consellers, entre paren
tesi posem de Ministres, tenguin o no tenguin cartera, 
perque si no tenen responsabiIitat executiva, no sabem 
que fan i si no tenir cartera és no tenir responsabilitat 
executi va, és moIt milIor que no estiguin dins l'organi
grama del Govern. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Alfons. Sr. Cristófol Soler, 

té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a '" Perdoni, em digui si actua com a Govern 

o com a Diputat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Contínuament intervendré com a membre del 

Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aleshores disposa de temps iHimitat. 
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EL SR. SOLER CLADERA: 
Només dir-li que quan es fa una comparació s'han 

de tenir en compte tots els termes de la comparació. 
Aquí, a Balears, hi ha Consellers sense cartera, esta 
clar, pero hi ha altres Comunitats Autonomes que te
nen entre l'escaló entre Conseller i Director General, 
n'hi ha que tenen l'escaló de Vice-Conseller i l'escaló 
de Sots-Secretari que aquí, a la nostra Comunitat, com 
voste sap, no existeix. El tema aquest també és un deIs 
temes que varen suscitar més debat en altres vegades. 
Només vull dir que els Consellers sense cartera tenen 
la seva missió, una missió que és de suport als Con
sellers amb cartera. Creim que aquesta missió s'esta 
complint perfectament; prova d'aixo és que continuam 
mantenint la postura que aquest Govern ha d'estar 
auxiliar per Consellers sense cartera i endemés, a part 
d'aixo, hi ha la Llei de Regim Jurídic de la Comunitat 
Autónoma que cree que sera el lloc adequat per provo
car un debat ample sobre aquest tema. Moltes gracies, 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar al Govem, Sr. Josep 

Alfonso? Sr. Felix Pons, perdoni. 

EL SR. PONS lRAZAZABAL: 
Sí, Sr. President. Efectivament és un debat ja ence

tat a aquesta Cambra i que sense dubte tendra altres 
edicions, pero no és mai sobrer recordar que l'Estatut 
estableix que el Govern respon de manera solidaria da
vant el Parlament; és a dir, que tots els Consellers són 
solidariament responsables de les funcions que exer
ceix el Govem. Per tant, la distinció entre responsabi
litat executiva i no executiva és una responsabilitat que 
s'ha de referir a tots els membres del Govern, com a 
molt es podria interpretar que fora del Govem hi POl 
haver Consellers que no tenguessin responsabilitat exe· 
cutiva, pero sempre fora del Govem; tots els que esti
guin dins el Govern són solidariament responsables, i el 
Govern, mentre no es demostri el contrari, és ]'Exccu
tiu d'aquesta Comunitat Autonoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar? Teníem obert el tom 

en contra, volen fer ús de la paraula dins aquest tom 
en contra? No? Aleshores passarem a la votació d'a
questa esmena 581. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que estiguin coiifClrmes amb aquesta esmena, es vol en 
posar drets, per favor? 24. Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra d'aques
ta esmena es volen posar drets, per favor? 28. Poden 
seure. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. Queda rebutjada l'esmena per 28 vots en contra 
i 24 al seu favor. 1 passam a la votació de l'article 11, 
en el seu conjunto Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de l'article 11, a favor de l'article 11 
repetesc, es valen posar drets, per favor? 28, pode~ 
seure, per favor. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra es valen posar drets, per favor? 24. Queda apro
vat l'article 11 poden seure, per favor, per 28 a 24. 1 
passam a la votació deIs artides 12 i 13, en els quals 
no hi; ha cap esmena viva. Per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor deis artides 12 i 13 es volen 
posar drets, per favor? 52. Poden seure. L'article 14 
manté una esmena viva, la núm . .512.. formulada pel 
Grup Parlamentari Socialista. Sra. 'Secretaria, vol pro
cedir a la lectura d'aquesta esmena 579? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de supressió. ArticIe 14.2. Suprimir «més 

una dieta complementaria)} fins al finaL Motivació: Si 
es paguen les despeses, per que la dieta? 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar aquesta es mena, té la paraula el Sr. 

Josep Alfonso Villanueva. Disposa, Sr. Diputat, de deu 
minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Srs. Diputats, també és una altra esmena que se

gurament es repetid any darrere any i haurem de 
repetir els arguments. Tenim que l'articIe 14 ens de
fineix el que són indemnitzacions per raó deIs serveis i 
defineix com a dietes, com a despeses de despla<;ament 
la de transports, la de manutenció i la d'estada que 
realitzin amb motiu de viatges oficial s fora deIs munid
pis del lloc de feina. A part d'aixó, el paragraf 2 diu 
que els Alts Carrecs a part d'aquestes des peses de des
pla<;ament, tendran una dieta complementaria, petita, 
no ho diu, pero ha és, de 2.750 pessetes en els despla
<;aments interinsulars i de 3.300 en els extrareoionals' 
no diu els internacionals, pero suposam que s~ran d~ 
3.300, i nosaltres ens demanam, que és aquesta dieta?, 
per que una dieta de 2.750 pesestes, de 3.300 pessetes 
als Alts Carrecs de la Comunitat Autónoma quan totes 
les despeses que poden tenir, transport, hotel, menjars, 
taxis, convidades, etc., estan ja pagades? Se'ns pot dir, 
se'ns va dir a la Comissió que hi ha unes petites des
peses, prendre's una cervesa, un cafe, una convidada, 
un taxi, perque no el taxi no s'ha de justificar. etc., 
que són molt difícils de justificar, de presentar com
provants, etc. Pero nosaltres creim que totes es poden 
justificar, en primer lloc, i en segon lloc que els Alts 
Carrecs tenen i tots tenen uns certs, u~es certes, unes 
partides que, sobretot els més Alts Canees, que són 
despeses de representació que hi pot anar un bon cara
mull d'aquestes coses que mai no queden, exepte quan 
s'expliquen fil per randa després de preguntes parla
mentaries, cIares. Nosaltres creim que aquesta dieta, 
pel contrari, és una especie ele premi, perque els Alts 
Carrecs quan es desplacen, és incomode aixo d'anar
se'n, és moIt millar quedar a les nos tres illes, aixa 
d'anar~se'n a Madrid o a Menorca, i n'hi ha qualcun 
que s'ha de despla<;at molt a Menorca o a Eivissa, és 
moIt incomode, i han de tenir un petit premi de 2.750 
a 3.000 pessetes; creim de veres que és una ridiculesa 
que no deixa bé el Govem i que, lógicament, el Go
vern hauria de suprimir; no crec ni que cap AH Carrec 
amb ~ou de 4 milions, 3 milions de pessetes estigui per 
deu dIetes de 2.750 pessetes, pels seus taxis o pe1s seus 
cafes i quan totes les despeses que realitzen estan pa
gades, crec que aixó perfectament es podría suprimir, 
no es tracta d'allargar més aquest debat que és el 
mateix que férem l'any passat, i suposam que la ma
teixa resposta hi haura. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. Valen replicar, Sr. Joan 

Verger? Disposa d'un temps de deu minuts. En tom 
en contra . . 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Realment, les despeses que es paguen són l'estan<;a, 

la manutenció i el transport per avió, pel que no es 
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paguen les despeses és si s'agafa un taxi; jo supós 
que quan un Conseller o un AIt Carree arriba a Ma
drid, el que ha de fer per anar-se'n de Barajas al Mi
rusteri és anar-hi amb taxi i no anar-hi a peu. Per 
consegüent, aquestes 3.300 pessetes i 2.750 pessetes són 
per a aquestes petites despeses que jo ho comprenc, 
que tot es pot justificar, i podem dur dues maletes al 
costat plenes de papers, pero la veritat és que si anam 
a Madrid o anam a les altres illes petites, aquestes 
petites partides de 3.300 pessetes i de 2.750 pessetes 
realment ni cobreixen, ni cobreixen aquestes despeses 
que si es justificassin serien molt més altes; per con
següent, nosaltres rebutjam aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? Disposa d'un temps de cinc 

minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. PresidenL Bé, jo no sé si el Sr. Ver

ger s'ha 11egit bé l'article, la part 1) de l'article, jo 
crec que un taxi és una despesa de transport, que diu, 
són despeses de despla¡;:ament, les de transporLs, un 
taxi és una despesa de transport, i un autobús també, 
el de manutenció, qualsevol tipus de manutenció és 
una despesa que és justificable; per tant, no, és a dir, 
si un Conseller, un Alt Carrec, el que sigui, vol jus
tificar tates aquestes despeses, les pot justificar, que 
és més eomode no justificar-les? També és ver, pero 
també és ben possible que les justifiqui i que tengui 
la dieta de 2.750 pessetes. 
EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. Vol contrareplicar? Disposa, tamo 
bé, de cinc minuts. 

EL SR. VERGER POCOVí: 
A mi no m'agrada xerrar en nom deis Consellers 

perque no ho som, pero a110 que sí és que, a través 
de les despeses, es justifica l'estan<;a a l'hotel, el man
teniment, els dinars i el transport d'avió; la resta, bal
dament l'article digui aixo, no ]a inclouen i es donen 
per satisfets amb les 3.300 pessetes i amb les 2.750. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam a la votació d'aquesta es

mena. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que estiguin a 
favor de l'esmena 579, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure. Les ~Sres. i Srs. Diputats que votín en 
contra d'aquesta esmena, es volen posar drets, per fa
vor? Poden seure. Queda rebutjada l'esmena per 24 
vots, que ha tengut a favor, i 28 en contra. 1 passam 
a la votació de l'artide 14 en el seu conjunto Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 
14, es valen POS-ll' drels, per favor? Pod",n seurc. Les 
Sres. i Sr . DipuLats que votín e n COnlra de J'article 
14, es volen posar drets, per favor? 24 . Poden seure. 
Queda, en conseqücncia, apJ'ovat l'arlic le 14. 1 passam 
a la vota ció deIs articJes 15 i 16 que no len Jl cap es
mena viva. Per tant, les Sres. i Srs. DipuLats que vo
tin a. favor d'aquests articles es volen posar drets, per 
favor? 52. Poden seure, per favor. L'anicle 17 manté 
dues esmenes vives, la primera presentada pel Grup 
Esquerra Naci.ona'li la (PSM) amb el número 561. Sra. 
Secreta-da, vol procedir a la lectura d'ella? . 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de substitució. Article 17.2. Substituir per 

«el Govern podra admetre deute públic si s'ha de des
tinar específicament a inversions d'utilitat social. El 
Parlament haura d'aprovar el corresponent projecte de 
llei, una vega da comprovada la necessitat de l'endeuta
ment. L'endeutament s'ha d'efectuar amb els requisits 
i les condicions assenyalats a l'article 62 de l'Estatut 
d'Autonomia i a l'artide 14 de la LOFCA. Ciutat de 
Mallorca, 25 de maig de 1984. El Portaveu, Sebastia 
Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Sebas

tia Serra Busquets. Disposa, Sr. Sebastia, d'un temps 
de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sra. Secretaria, podria lle

gil' el text del Projecte del Govern? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Artículo 17. Operaciones de crédito. 1.- El Con

sell de Govern podrá realizar operaciones de crédito 
por plazo inferior a un año, con objeto de cubrir sus 
necesidades perentorias de tesorería. 2.- Se autoriza 
al Gobierno para que, a propuesta del ConselIer de 
Economía y Hacienda, emi1a deuda pública o concierte 
operaciones de crédito a largo plazo hasta el límite de 

_ 1.250 millones de pesetas, con destino a la financiación 
de operaciones de capital incluidas en las correspon
dientes dotaciones del estado de gastos. El endeuda
miento se efectuará con los requisitos y con las condi
ciones señalados en el artículo 62 del Estado de Au
tonomía y el artículo 14 de la LOFCA. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sra. Secretaria. Logicament, el control que 

vol dur aquest Parlament de la despesa pública i deIs 
projectes que té el Govern, no només de despeses cor
rents, sinó d'inversions, és un objectiu molt important. 
Som molt conscients de la importancia que té plante
jar un debat sobre el deute públic, ja que avui en dia, 
que un tema sentit per gairebé tots els gmps polítics 
progressistes de l'Estat Espanyol és la reducció del 
deute públic, és a dir, el problema de reduir el deute 
públic és un problema de tot l'Estat, també mentre 
aixo és una cosa que tenim clara tots, també tenim 
dar tots que una Comunitat Autonoma té unas com
petencies per emetre deute públic i que a vegades és 
convenient, i fins i tot necessari, perque logicament 
falten inversions concretes a realitzar. Pero nosaltres 
estam molt avesats, durant un any de legislatura, a 
un mínim control parlamentari sobre la despesa pú
blica. És ver que en aquest Projede de Pressuposts 
s'ha avan<;at una mica, ja que la Comissió d'Hisenda i 
Pressuposts estara assabentada i discutira tata una se
rie de qüestions que fins ara, durant un any, no ha 
fet; 'pero també és ver que quan parlam d'e
metre deute públic de més de 1.200 milions de 
pessetes, pensam que de qualque manera s'ha 
d'intentar concretar al maXlill en que consisteix 
aquest deute públic que es vol emetre. A una 
Uei de Pressuposts, és ben cert que no es pot dur 
una concreció fins al final, i per aixo precisament, 
com que pensam que a una Uei de Pressuposts no es 
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pot dur la concreclO exacta, per aixo mateix proposam 
dues qüestions que pensam que son ciares. La prime
ra es la neceSSllaL que el a eUle pUbllC si s'emet pe! Go
vern Autónom sIgui per ülVerslOns d'utilitat social, i 
VOlem ter veure o w,entam fer veure l'amplitud d'aques t 
concepte, inversions d'utili ta t social, i que nosaltres de 
qU31que manera pensam que aques tes inver~ions d'uti
Ji ta t social van des del terrerry sani tari, al terreny d 'Or
denaclO Ternwnal, EducaclO, Cul1ura, etc. És a dir, 
que, de qualque manera, creim que és important defi
nir quins tipus d'inversion s s'han de fer i no delxar-ho 
a una l1iure disposició de la Conselleria com s'esta 
deixant en aquests moments. Per aItra paI;"t, pensam 
que és imprescindible lill debat públic i, per tant, un 
debat a aquest Parlament d'aquestes inversions d'uti
litat social que es vulguin fer i logicamen t del Proj ec
t e de Deute Público Per tant, en aquests moments, cons
cients de la problematica, de la complexitat del que 
significa lluitar per la redllcció del deute públic a 10t 
l'Estat, al mateix temps, de la necessitat, tal vegada, o 
conveniencia d'emetre deute públic, pensam que da
vant aquesta contradicció i davant la necessitat d'una 
prudencia política a l'hora d'enfocar aquest tema és del 
tot necessari el debat parlamentari, pensan1 que un 
Projecte de LIei en aquest sentit seria convenient i 
pensam que és ben necessari concretar quines inver
sions d'utilitat s'han de fer i sobretot el que nosaltres 
deim inversions d'utilitat social. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Sebastia Serra. El Sr. CristOfol 

Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. En primer lloc, vull dir que, preci

sament, aquesta Comunitat Autónoma és una de les que 
més s'ha cenyit quant a control de l'execució pressu
postaria a retre compte a la Comissió d'Economia i 
Hisenda; crec que aquest precedent no es dóna en al
tres Comunitats Autónomes i aixo és lilla dada, creim 
que al nostre favor. Quant a l'autorització de l'endeu
tament es fa precisament dins aquest marc de la Llei 
d e Pressuposts de l'any 84. La finalitat d'aquest endeu
tament esta ben clara, precisarnent financ;ar les inver
sions que hi ha previstes dins aquests pressuposts, no 
altres inversions, les que hi ha previstes dins els pres
suposts. 1 vull posar de manifest davant la Cambra la 
inutilitat i retard que suposaria l'aprovació d'aquesta 
esmena ja que, si avui aprovavem els pressuposts, tot 
el programa d'inversions contemplat dins aquests pres
suposts no es podria dur a terme fins que no s'hagués 
tret endavant una llei específica autoritzant, autorit
zant el Govern a emetre el deute. Crec que no és el 
moment d'entrar en retards i, per altra part, pensam 
que les inversions estan clarament exposades dins els 
pressuposts, que aquestes inversions varen esser clara
ment explicades per tots els Consellers en comparei
xences davant la Comissió d'Economia i Hisenda i 
Pressuposts, i, per tant, pensam que aixo seria un re
tardo MoItes gracies, 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. L'esmenant vol replicar al Govem? Dispo

sa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Pensam que tot control so-

bre la despesa pública és insuficient, que tot debat pú
bJic sobre inverslOns i sobre, ja dic, control de pressu
pOSls, es poc; i pcnsam que, en definitiva, és ver que 
hi ha un cert retard, pero també és ver que discutIm 
la Llei de Pressuposts del 84, amb un re.ard, que és 
cert que no es cUlpa del Govem Autonom, sinó que ja 
ve un retard des de tot el plantejament de l'Estat; 
pero també pensam i hi volem insistir que no s'esta 
plantejant el fons de la qües tió, deute públic per a in
versions d'ulilitat social. Definitivament, pensam que 
encara queden enlaire i que ens veurem obJigats a mol
tes interpeHacions, a moltes investigacions, perque com 
s'ha demostrat ja durant un any, realment aques1 pro
blema subsisteix i pensam que aixo seria una oportu
nitat que no continuas subsistint el problema deIs pos
sibles dubtes sobre inversions i, sobretot, davant un 
tema tan important com és emetre deute públic per 
més de 1.200 milions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Pot contrareplicar. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. El Sr. Serra, per comen¡;:ar, diu que 

tot control és insuficient; haurícm de mirar fins a quin 
punt hauria d 'arribar el control, que precisament fos 
eH qui ha fe1 l'execució; per ventura així, per ventura 
així tendria un grau de control, el qual li donaria una 
visió més clara de les coses. 1 continuar dient que l'emis
sió de deute que hi ha prevista és precisament per fi
n anc;ar tota la inversió, tota la inversió que hi ha pre
vista dins aquests pressuposts, així de clar, no és per 
finan<;ar altres inversions, sinó per les que hi ha pre
vistes dins els pressuposts, i crec que amb aixo queda 
ben clar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Estava obert el torn en contra de 

l'esmena. Volen fer ús de la paraula? No? Aleshores 
passam a la votació de l'esmena 561 i, per tant, les 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin a -fuvor de l'esmena es 
volen posar drets, per favor? 4 Diputats. Poden seure, 
moltes gracies. Les Sres. i Sr. Diputats que estiguin en 
contra de l'esmena, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes graci es . Les Sres. i Srs. Diputats 
que s'abstenen, es volen posar drets, per favor? Moltes 
gnkies, poden seure. Han votat a favor de l'esmena 4 
Diputats, han votat en contra 28 i s'han abstengut 20 
Diputats. Per tant, queda rebutjada l'esmena. Aquest 
article 17 .. . sí, té la paraula. 

EL SR. PON S lRAZAZABAL: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
.. . Sr. Felix Pons, m entre no hagim votat l'ar ticle 

no hi ha lloc; lilla vegada votat l'article explicara el 
seu vot, si no ha intervengut al debato Per tant, deia 
que l'artide 17 té una esmena, la ~ presentada p el 
Grup Socialista, que també queda pendent de debat 
segons el resultat de la votació de les seccions, de ma
nera que la durem al final de la secció 33. 1 passam 
a la votació d 'aquest article que també el posposam 
per una vegada votat aixo. 1 entram a l'article 18.5., a 
l'esmena 577, presentada pel Grup Socialista. Té la pa
raula. Sra. Secretaria, vol llegir l'esmena 577? ,..-
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LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena d'addició. Article 18.5. L'atorgament d'avals 

s'efectuara amb els requisits previts assenyalats a l'ar
ticle 14 de la LOFCA. Motivació: Ja que és un endeu
tament, un endeutament, el procediment, el mateix 
tractament que qualsevol altre. Palma, 25 de maig de 
1984. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena, té la paraula el Sr. Josep 

Alfonso Villanueva. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. Sr. President, Srs. Consellers. L'article 18 

que esmenam regula la concessió d'avals per la Comu
nitat Autónoma, ava'ls fonamentalment a la petita i mít
jana empresa i a les cooperatives i a les societats de 
garanties racionades. L'any passat a la discussió del 
pressupost, també el Govern va presentar, i no varem 
esmenar un article practicament igual quant a la con
cessió d'avals, i no, varem esmenar aquest article, igual 
que no haguéssim esmenat una emissió de deute pú
blic que no, l'articIe no digués que es regularia segons 
l'articIe 14 de la LOFCA, perque pensavem que el Go
vern tenia clar que tota emissió d'avais significava un 
endeutament de l'administració que emet aquests aval s 
i que, per tant, com a tot endeutament demanaría el 
preceptiu, la preceptiva autorització a l'Administració 
Central per poder arribar a aquests 250 milions d'avals 
de la Comunitat Autonoma. Amb la nostra sorpresa, el 
Govern va publicar un Decret on es regulaven aquests 
avals, Decret que va esser reconegut per l'Administra
ció Central, recurs admés pel Tribunal Constitucional i 
que ha suspes la possibilitat d'actuació, de moment, 
fins que estigui resolt el recurs, d'actuació de la Co
munitat Autónoma en aquest, en la concessió d'avals, 
tota vega da que hi ha una, és dir, pareix, :'llmanco així 
esta reconegut, una assumpció de competencies in de
gudes per la Comunitat Autónoma. Nosaltres, l'únic 
que demanam aquí és que dins aquest article ja quedi 
clar, exactament igual que hi queda quant a l'article 
anterior d'emissió de deute públic, que es demanara 
la preceptiva autorització a l'Administració Central se
gons l'article 14 de la LOFCA, per poder emetre aquests 
avals, i per dues raons, perque pareix bastant clar, i 
així totes les administracions locals ho tenen claríssim 
que la concessió d'un aval és un endeutament, i el sen
tit comú també ens ho diu; és dir, l'aval és una garan
tia que dóna la Comunitat Autonoma davant un em
prestit, un prestec que fa una societat, sigui del tipus 
que sigui. Per tant, si els que Ji han deixat els doblers 
no ho toma, qui ho deu és la Comunitat Autonoma, 
en el sentit cIar de l'aval; per tant, és un endeutament 
possible i és un endeutament. L'Administració Local 
quan fa un aval incIou l'amortització d'aquests avals, 
logicament, dins el conjunt d'endeutament que tengui. 
Si l'endeutament de les Comunitats Autonomes ha d'es
tar regulat segons l'article 14 de la LOFCA, noscl!1res 
creim que l'aval també. 1 per un segon motíu, i és un 
motiu moIt més practico Que li costa al Govem de la 
Comunitat Autonoma, com no sigui una qüestió de pr¡n
cipis, que 1i costa demanar aquesta autorització si sap 
que li donara, les donen totes, mentre no se sobrcpas
sin uns certs límits? que li costa i que és el que li 
Costara ara, si ja ha donat aquests avals, que aquests 
aval s quedin anuHats si el Tribunal Constitucional diu 

que no o si no en pot donar cap ni un més mentr<! 
en 4 o 5 mesos el Tribunal Constitucional DO decides
qui allo que pertany al Plet de Competencies establert? 
Jo cree que al Govern de la Comunitat AutoIloma, a 
la Comunitat Autónoma, li convé que el Govern segues
qui el procediment de l'article 14 tant per una qüestió 
practica, que pugui actuar molt més rapidament, com 
per una qüestió teórica, que li quedi dar o que quedi 
clar que la concessió d'un aval pel Govern de la Co
munitat Autonoma, per l'Administració Local i per qual
sevol particular, i tots sabem que, si demallam un cre
dit a un banc, ens demanen a veure si tenim avals 
concedits per qualsevol particular, els avals són un en
deutament i als endeutaments s'ha de seguir el requi
sit que preveu la LOFCA. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. Té la paraula el Sr. 

Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER ClADERA: 
Sr. President. En primer lloc, dir que aquest arti

ele, que l'article 18 d'aquesta Llei és precisament co
pia, com voste mateix ha reconegut, cOpia literal de 
1 'article 17 de la Llei de Pressuposts de l'any passa t. 
Articles precisament similars o identics al nostre, l'únic 
que segons quins no contemplant que el desenvolupa
lÚent d'aquest article es fara pel Reglament, com és el 
nostre cas, figuren a altres Lleis de Pressuposts de Co
munitats Autonomes. Entre elles, i per exemple, li es
mentaré l'article 18 de la Llei de Pressuposts de la 
Generalitat Valenciana, l'article 6 de la Llei de Pressu
posts de la Comunitat Autonoma de La Rioja, l'article 
17 de la Llei de Pressuposts de Castilla-La Mancha, etc., 
etc., i com dic, sense contemplar, sense contemplar a 
vegades tan soIs que aquests aval s s'hagin de concedir 
en base a un reglament, com contempla el nostre ar
ticle 17, i en cap cas, tampoc, no fent referencia a 
l'article 14 de la LOFCA, la qual cosa suposaria auto
rització previa de l'Estat per atorgar tot tipus d'avals; 
és a dir, en el nostre entendre, una tutela financera 
més per part del Govern, per part del Govern Central 
i una autonomia financera menys per part de la Co
munitat Autonoma. Com és logic, aquesta esmena, ho 
há dit voste, obeeix al fet d'haver-hi en aquest mo
ment plantejat un conflicte positiu de competencia per 
part del Govem Central en relació al Decret 94/83 del 
Consell de Govem Balear sobre regula ció d'avals 
d'aquesta Comunitat. Altres comunitats han prestat aval 
directament, directament, sense demanar permís a la 
Direcció General de Política Financera, precisament 
perque no havien de fer reglament; nosal1res varem fer 
e! Reglament, el Decret, i el que ens han impugnat és 
el Decret. Per tant, hem d'entendre que si no s'hagués 
contemplat que el desenvolupament de l'article disset 
havia d'esser en base a un Decret i haguessin concedit 
avals, em referesc a l'exercici de! 83 directament, no 
se'ns hagués impugnat, no se'ns haguessin impugnat, 
com ha passat a aItres Comunitats Autonomes. No vull 
entrar al fons d'aquesta qüestió plantejada a aqL!ests 
moments, haura d'haver una sentencia del Trihunal 
Constitucional que sera la que es manifestara i la que 
ho determinara; no obstant, vull dir-li que consicleram 
que l'atorgament cl'avals, en aquest cas, no constitueix 
en un sentit propi endeutament ni apeHació al crediL 
públic, repetesc, al credit públic, per la qual CO~a en
tenem que no es precisa l'autorització de l'Estat, pos-
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tura que mantenen altres Comunitats Aut6nomes, íins 
i tot Comunitats Autonomes governades, pel partit es
menant a aquest momento Atorgar un aval és una ope
ració financera activa de la Comunitat Aut6noma, per 
la qual percep endemés una remuneració en forma de 
comissió, en tant que una emissió de deute, per posar 
el cas, és una captació de recursos i per tant una ope
ració financera passiva, per la qual cosa entenem que 
no es poden as similar unes amb les altres i, per tant, 
demanam que, ja com es va fer aquest any passat, es 
votí a favor d'aquest article, així com ve redactat per 
part del Govem. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Soler. Vol replicar al Govem? 

Disposa de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, el Sr. Conseller no, sense cap dubte no ens ha 

convenc,:ut i no ha entrat dins el fons de la qüestió, eH 
mateix ho ha dit, si els aval s són endeutament o no, 
és evident que, en el moment que per la comissió que 
percep la Comunitat Autónoma la concessió d'avals és 
una operació activa, peró per la carrega que es crea 
la Comunitat Aut6noma, és a dir, l'endeutament que 
reconeix l'Administració Local, l'endeutament que re
coneix qualsevol particular, l'endeutament que suposa 
un aval que reconeix qualsevol banc, és una operilcló 
passiva. Aix6 en primer 110c; que hi hagi aItres Comu
nitats Autónomes i l'Administració Central no se n'hagi 
assabentat, temut a un cert moment que hagin donat 
una serie d'avals, bé, nosaltres l'any passat no varem 
esmenar aixo perque pensavem, llavors, de tot cor, que 
la Comunitat Autónoma compliria els requisits de la 
LOFCA,. ho pensavem tranquiHament. No els va com
plir, i ha passat el que ha passat, un conflicte de com
petencies que ja veurem com es resol, peró de totes 
maneres el que sí esta passant, Sr. Conseller, és que 
la Comunitat Autónoma, si havia de donar avals, els 
té aturats, no els pot donar, per una qüestió practica; 
n'hagués sortit moIt més barat, molt més aviat i molt 
més practic per a l'economia de les Illes que li in te
ressen aquests avals, que s'hagués demanat aquesta au
torització previa perque, a aquests moments, es dona
ríen els avals i no hi hauria cap conflicte de compe
tencia. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Vol contrareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President, només per afegir una vegada més 

que sobre el fons d'aquesta qüestió sera el Tribunal 
Constitucional que s'haura de manifestar, que nosaltres 
mantenim una postura homogenia en relació a altres 
Comunitats Autonomes i que, de cap manera, i ho die 
sincerament, de cap manera no podem admetre una 
postura de I'Administració Central quan entre els fo
naments en els quaIs es basa en relació d'aquesta pos
tura, ja ens diu que fent una interpretació restrictiva 
de la LOFCA, etc., etc., etc., procedeix en aquest sentit. 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Quedava obert el tom en contra de l'esmena. En 

vol fer ús qualque Diputat? No. Aleshores passam a 
la votació de 'l'esmena 585, i per tant, les Sres. i Srs. 

Diputats, 577, les Sres. i Srs. Diputats que estiguin a 
favor d'aquesta esmena es volen posar clréls, per fa
vor? Secretaria. Poden seure. Les Sres. i Srs. Dlputats 
que estiguin en contra d'aquesla esmena, es 'Jolen po
sar drets, per favor? Poden seure. Moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenguin es volen posar 
drets, per favor? Quatre. Poden seure, per favor, i mol
tes gracies. Per tant, queda rebutjada l'esmcna per 
haver obtingut 20 vots al seu favor, 28 en contra d'ella 
i 4 abstencions. I passam a la votació deIs articles 19 
al 31, sí. .. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per una explicació de voL 

EL SR. PRESIDENT: 
Explicació de vot, voste no ha intervengut en el 

debato 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No, peró a la ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Pot explicar el seu vot una vegada votat l'article. 

EL SR. SERRA BUSQUETS : 
Sí, senyor. 

EL SR. PRESIÚENT: 
Disposa voste de cinc minuts 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Per una part. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdó, perdó, perdó, en votar l'article. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
L'article 18? 

EL SR. PRESIDENT: 
L'article 18, no esta votat l'article 18? Perdom. Ara 

li donaré la paraula. Les Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor de l'article 18 es volen posar drets, per 
favor? 28, moltes gracies, poden seure. Les Sres. i Srs. 
Diputats que votin en contra de l'article 18, es volen 
posar drets, per favor? 20, poden seure, moItes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es volen posar 
drets, per favor? 4. Per tant, queda aprovat l'artide 18. 
I ara té voste la paraula per explicar el seu voto 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. L'abstenció d'Esquerra Na

cionalista es deu, per una part, a estar en contra de 
l'esmena del Grup Socialista, ates que és una esmena 
del que nosaItres diríem fruit d'una concepció estata
lista que entenem que no es pot mantenir damunt les 
autonomies si es vol un funcionament correcte. Per al
tra banda, tampoc no podem votar a favor de l'artic1e 
ates el funcionament que hi ha hagut durant aquest 
any i que debats recents, com el ' de les subvencions, 
ens han demostrat que, de fet, no es pot a aquests mo
ments seguir amb aquest tipus de política. Gracies. 

'EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Serra, per la seva intervenció i, 

com deia abans, els articles 19 a 31 no tenen cap es-
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mena viva; per tant, es voten conjuntament. De mane
ra que les Sres. i Srs. Diputats que estiguin a favor 
de l'aprovació d'aquests articles, es volen posar drets, 
per favor? Per unanimitat queda aprovat. MolLes gra
des. Passam, a continuació, a la votació de la disposi
dó addicional, de la disposició transitoria única i de 
les disposicions final s primera, segona, tercera i quar
ta, les quals tampoc no tenen esmenes vives. Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor es volen po
sar drets, per favor? Moltes gracies, queden aprovades 
per unanimitat. I passam a l'examen de les seccions, 
en relació a elles hi ha una esmena, 562, presentada 
pel Grup Esquerra Nacionalista (PSMf:-que fa referen
cia a totes les seccions; per tant, Sra. Secretaria, vol 
procedir a la lectura de l'esmena 562? 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
Esmena de supressió. Suprimir a totes les Conse

lleries la part corresponent al concepte 251, despeses 
especials 39.904.000 pessetes. 251, despeses diverses, 
14.872.600 pessetes. 257, despeses diverses, 63.417.551 
pessetes. Aquestes xifres apareixen a la pagina 178 del 
tom I del Projecte de Pressuposts Generals de 1984. Mo
tivació: una despesa de 118.194.151 pesseles, requereix 
una explicació més específica. Ciutat de Mallorca, 25 de 
maigo El Portaveu, Sebastia Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. Sr. Sebastia Serra, 

vol defensar aquesta esmena? Disposa d'un t~mps de 
deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Dins Ia feina que s'ha fet 

dins la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, 
bé és cert que hi ha hagut explicacions de tota una 
serie de despeses de Conselleries, bé és cert que hi ha 
hagut debat, i bé és cert que hi ha hagut acords, es
menes que s'han transaccionades, etc. De fet, fins i tot, 
una que d'aquí una estona s'hauria de veure, Esquer
ra Nacionalista la retirara perque creu que les expli
cacions donades són .suficients, pero entenem que 
118.194.151 pessetes són molts de milions per tractar-se 
de despeses especials, despeses diverses, i si bé és cert 
que les transferencies de l'herencia de les transferen
cies rebudes de l'Estat central se'n deriven una mica 
aquestes concepcions, que avui discutim, també pen
sam que s'hagués pOgllt canviar una mica, especificar 
molt més i, repetim, si bé en qualque terna s'ha con
cretat, pensam que més de 118 milions de despeses de 
tipus general són excessives a lliure disposició gairebé 
de les diverses Conselleries. Per tant, en primer lIoc 
excessiu, segon, poc control en general i en ter
cer lloc, donat que hi ha temes basics dins la 
nostra realitat social, com el terna d'acció social amb 
tota la problematica de minusvalia, marginació, etc. 
que continuen amb el mateix pressupost que I'any 82 
i que l'any 83; és a dir que, per una part amb la com
plexitat de transferencies, problemes tecnics, pero tam
bé manca de rectificació, ens trobam que consideram, 
insistim, excessius aquests 118 milions de pessetes i 
poc control en general. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. El Sr. CristOfol Soler té 

la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputals, en primer lloc 

voldria dir al Sr. Serra que aquest arguinent en re
lació a les despeses específiques ja el va plantejar a 
l'esmena de totalitat; com voste molt bé ha dit tots els 
Consellers varen compareixer davant Comissió; jo es
perava, esperava sincerament, que vos te, quan compa
reixia cada Conseller, al qual a més de demanar-li el 
programa li podia demanar l'explicació de qualsevol 
parLida, el més lógic, per intentar aclarir, per intentar 
aclarir aquests aspectes hagués estat demanar-li que 
és el que feia comptes fer en cada despesa específica 
prevista dins la seva Conselleria, i així crec que s'ha
guessin pogut aclarir els dubtes; pero precIsament crec 
recordar, a aquests moments, que a cap Conseller li va 
demanar aquesta pregunta, a cap Conseller li va de
manar en aquest aspecte que és el que feia comptes 
fer amb la despesa específica que tenia prevista dins 
el Pressupost seu. Per tant, entenc aquí també una 
falta, una falta de no interessar-se per aixo, que es 
vol fer amb aixó. 1 obeeix també, en el nostre punt 
de vista, a una lectura superficial deIs Pressuposts, 
mirant únicament el resum de despeses per capítols, 
artides i conceptes de l'estat de despeses, quadres 
tres, un, cinc, sense molestar-se a profunditzar en els 
quadres tres, dos que ho desenvolupen per seccions i 
serveis organics, que ocupen a més la meitat del tom 
primer deis Pressllposts, pagines 225 a 413, i aBa on 
es detalla el destí d'aquestes despeses i entre elles les 
de l'article 25 a nivell de secció, com he dit, i de servei 
organic. 1 a títol d'exemple, podra trobar, per exem
pie, · a la pagina 259, 19.094.000 pessetes de despeses 
de manutenció, de les persones que s'allotgen a les 
residencies de I'estiu, pagina 271, 4.000.000 de pesse
tes a activitats culturals, pagina 279, 27.650.000 pesse
tes, campionats deportius, pagina 339, 8.000.000 de 
pessetes per compra de paper per poder editar el Bo
lIetí Oficial de la Província, etc., etc., etc. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Cristófol, moltes gracies. Vol 

replicar al Govern? Cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President. Bé, en primer lloc, és una valo

ració totalment subjectiva de la Conselleria o del Sr. 
Conseller o del Govern, la lectura superficial i totes 
aquestes coses, presentada una esmena que posa en 
discussió 118 milions de pessetes, a aquests moments, 
pensam que el Govern perfectament hagués pogut en 
el debat que hi va haver a aquest plenari, en el debat 
anterior, i evidentment, amb molts de metodes, expli
car 'al maxim, és ben cerr, i no hem afirmat fa una 
estona, que hi ha coses que sí que s'han concretat 
mínimament, com puguin esser aquests milions deIs 
quals ara voste ha parlat, pero allo que sí és ver 
que totes aquestes concrecions que han fet els mem
bres del Govern o que estan en el volums, i per aixo 
no importava demanar excessivament perque ja estava 
a una serie de pagines deIs volums que ens han en
tregats de la Uei de Pressuposts. Pero també és cert 
que no acabam de veure un pla concret ni un redre¡;a
ment, respecte als efectes que varem observar l'any 
83; per aixo pensam que presentar una despesa d'aques
ta quantia no només és excessiu, sinó que fa falta con
trol especificat, i aixo de dir-nos manutenció en gene-
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ral activitats cultural s en general, pape!" pel Bolletí 
Ofi'cial de la Província, que per aItra part esta discu
tit él altres esmenes la seva des pesa excessiva, pensam, 
en definitiva, que és continuar contestant en globalitat 
i sense concretar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Pot contestar. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Només vull dir que, com he dit, dins el tom pri

mer deIs Pressuposts, a la segona part del tom PrI
mer, estan contemplals els de les despeses aq~estes 
que hi ha previstes per a aquesls conceptes, 1 cree 
que les explicacions que varen donar els Consell~r~ en 
compareixenc;a davant Comissió varen esser sufIClent
ment amples, el debat es va procluir de tal manera 
que s'hagués pogut inquirir a qualsevol moment sobre 
la finalitat d'aquestes despeses; que es les o n? ~s 
fes, que es llegissin els pressuposts o no es lleglssm 
els pressuposts, és una valoració subjectiva,. c~m és 
lógic, que faig, pero no soIs com a Conseller, sma ~am
bé com a membre de la Comissió d'Economia i I:Ilsen
da, perque vaig, precisament, assistir a tots els debats 
i em vaig temer d'al.xo. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Estava obert en torn en contra, volen fer ús de la 

paraula? No. Aleshores passam a la votació d'aquesta 
esmena 562; per tant, les Sres. i Srs. Diputats. que 
estiguin ;;-ravor d'aquesta esmena, es volen posar drets, 
per favor? 24. Poden seure, moltes gracies. Les Sres. 
i Srs. Diputats que estiguin en contra d'aquesta esme
na, es vO'len posar drets, per favor? 27. Poden seure, 
per favor. Per tant, queda rebutjada l'esmena. 1 en
tram abans he de dir que en relació a l'esmena 563, 
m'ha' manifestat el Portaveu del Grup Esquerra Nacio
nalista, Sr. Sebastia Serra, que retirava aquesta esme
na; per tant podem entrar ja a l'examen de les, se~
cions essent la primera d'elles la 02. que fa referencIa 
al P~r1ament. No hi ha cap esmena viva en relació a 
aquesta secció; per tant, les Sres. j Srs. Diputats ~ue 
votin a favor d'aquesta secció, amb la seva quantltat 
de 263 milions, es volen posar drets, per favor? Queda 
aprovada per unanimitat, moltes grades. Srs. Diputats, 
la secció 1.1. de la Presidencia per la quantitat de 372 
milions de pessetes, té presentades dues esmenes, la 
560 pel Grup Esquerra Nacionalista i la ~pel Grup 

-SOCialista. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de 
l'esmena 560 del Grup Esquerra Nacionalista? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
E sm ena d 'addició. A les pagines 182 i 183 del Tom 

I del Projecte de Pressuposts Generals de 1984, corres
ponents a inversions reals, hi m an ca una partida que 
s'hauria d'aplicar realitzant l'enlla~ amb televisió 3; la 
quantia d 'aquesta partida hauria d 'esser la que. el G?: 
vern considera oportuna per poder donar satlsfacclo 
al m anam ent parlamentari fet en aquest 5entit. Moti
vació: Complir amb un manament parlamentario Ciutat 
de Mallorca, 25 de maig, el Portaveu, Sebastia Serra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Dantia 

Pons i Pons. Disposa, Sr. Pons, d 'un t emps de deu 
minuts. 

EL SR. PONS PON S (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Dipulats, el tema de la 

ja famosa televisió 3, o millor dil, ele la possibilitat ele 
conneclar amb la televisió 3 de Catalunya és un tema 
que torna, una i una altra vegada, amb formes dite
renls a aquest Parlament, tol i que ja hauria de ser 
una qüestió 10talment resalta i acabada, ates que aques
ta CamlJlra va prenelre un aeord, va prenc1re en con
sideració una Proposieió no ele Llci <lIla on s'instava el 
Govern a dur enclavant les gestions pertinents per tal 
de fer realitat la connexió amb TV-3 ele Catalunya i 
que aquestes emissions en poguessin veure a les IIles 
Balcars. Ara com ara, aquesta qüestió continua obeLa 
i torna e1'una forma una mica estranya, i dic una mica 
estranya perque no sembla gaire procedent que dins 
el dcbat el'un pressupost es debati un tema ja enIles
tit per un acord d'aquest Parlament; pero l'esmena 
que va presencar Esquerra Nacionalista, tenia una cla
ra funcionalitat, per una part economica, perque no es 
poden prenelre acords sense obviar les implicacions eco
nomiques que ten en, i per aixo hi ha una esmena a un 
pressupost, pero tenint ben present el contingut cla
rament de recordatori polític que vol esser aquesta 
esmená a un Govern que en aquesta maLeria esta de
mostrant una clara reticencia, per no dir una clara 
voluntat obstruccionista en contra d'un acord d'aquest 
Par1ament, perque, Sres. i Srs. Diputats, voldria que 
recordassin, que recordas de manera particular aquest 
Govern, que l'article 19 de l'Estatut d'Autonomia, apar
tat 1. diu que el Parlament aprova el pressupost de la 
Comunitat Autonoma, i aixo és el que estam tent ara, 
pero que a continuació afegeix que controla l'acció. de 
Govern, i aixó és el que aquesta esmena, a part de for
mar part d'un pressupost, vol esser amb tota i clara 
intenció. No entenem per que un. Govern que respecta 
la voluntat d'un Parlament, no ha acceptat aquesta es" 
mena, i, per tant, ja no s'hauria ele eliscutir avui aquí; 
entenem que aixó obeeix a aquesta voluntat obstruc
cionista que ha manifestat aquest Govern en la mate
ria de connectar amb televisió 3 ele Catalunya, una 
voluntat obstruccionista que es fa, i convé que es de
nuncú una vega da més, en nom el'una suposada ame
na~a contra la personalitat balear, ara que veig que 
els agrada tant aquest adjectiu, en nom d'una supo
sada intromissió del catalanisme a les Illes. Ja hem 
dit que Esquerra Nacionalista considera que pretén 
dur endavant una normalització plena de la nostra 
llengua i cultura, i que lin mitja fonamental d'aquesta 
norrnalització és la televisió, perque és un mitja de 
comunicació de masses que té un Ílnpacte social ma
jor, i, per tant, sense televisió normalitzada en la nos
tra llengua, lleng>.la catalana, no hi pot haver una nor
malització plena i una. supervivencia cultural d'aquest 
país. Per una part, tenim, idó, que aquest Govern es 
resisteix en forma de votar en contra d'aquesta esme
na a complir un mandat parlamentari; d'altra banda 
varern veure dins Comissió com un Grup Polític que 
per raons, jo diria, darament conjunturals, va donar 
suport a una Proposició no de LIei, pero amb una es
cassa convicció; el Grup Regionalista no ha donat su
port a aquesta esmena perque un vega da votada la 
Proposició no de LIei alla on aquest Parlament va 
prendre l'acord d'instar el Govern, sembla que el Grup 
Regionalista ja considera que han acabat les seves res
ponsabilitats en aquesta materia, i per tant, la seva 
actuació dins Comissió va esser darament incongruent. 
Per tant, entenem nosaItres que aquí aUo que es plan-
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teja es donar compliment a un acord parlamentari i 
que els grups que li varen donar suport al seu ma
ment siguin coherents i no es repetesquin les actua
cions que s'han fet dins Comissió i que el Govern, per 
la seva part, d'una vega da per totes, accepti que l'en
lla~ amb TV-3 de Catalunya és un acord parlamentari, 
el respectí i així pugui esser aprovada aquesta esme
na per unanimitat de tots els Grups Polítics presents 
a aquest Parlamento Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Govern o com a Diputat? Té la paraula el 

Conseller Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Díputats. Jo, en 

primer lloc, hauria de dir que pareix que s'ha prodlÜt 
una interpretació díferent de la Proposíció no de Llei 
acceptada i aprovada per aquest Parlamento Quant al 
fel que pada d'obrir unes partides a aquesta esmena 
per atendre la possibi lilat d'aquest enJ la'i, esseu t així 
que la Proposici6 no de Llei, a I'única .;0 a que obJi
gaya el Gove,rn rOl a efecluar les gestions pert inenls 
perque quesl enlia~ 1'05 possible, gestions pertinenLs, 
davant l'ens públic de Televisió E panyola i davanL la 
Generalitat de Catalunya. Avuí, per part del Sr. Da
mía Pons Pons, se'ns ha parlat d'una possibilitat i 
se'ns ha parlat d'un recordatori; efectivament la pos
sibilitat existeix encara, no hi ha tal més que una pos
sibilitat, ja que depen de les gestions, deIs resultats 
d'aquestes gestions, i ~I primer resultat, quant a l'ens 
públic de Televisió Espanyola, tots vos tes saben quin 
11a es tat; quant a la Generalitat no hi ha resposta, su
p s que p er la problematica de les el ccions i tot el 
que ha dut, tot el que ha enrevoItat aquestes e1eccions. 
Quant a recordatori, si era aquesta la finalitat de I'es
mena, li he de dir, Sr. Damia Pons Pons, que ens en 
recordam i, si no ens en recordassim, quaIcú hauria 
d'aquestes 600 firmes que volen televisió 3 ara, que 
ens ho estan recordant. És a dir, que entenem que, 
no hi ha aquesta, parlant d'aquesta possibilitat exC'lu
sivament, entenem que no hi ha lloc a obrir aquesta 
partida ja que no és una obligació nascuda d'aquesta 
Proposició no de Llei aprovada pel Parlament. Rebut
jam absolutament per parl del Governi per parl d'a" 
quest Conseller cap labor obstruccionista, c('obstrucció 
res de res, es va donar compliment a l'acor d d'aquesta 
Proposició no de Llei dia 5 d'abril enviant les cartes 
corresponents a l'ens públic de Televisió Espanyola i 
a la Generalitat; dia 10 de maig es va contestar per 
part de l'ens públic de Televisió Espanyola, Sr. Cal vi
ño, Director General. D'altra banda, hem de dir que 
aixo són una serie d'act~acions que durant el seu temps 
i que de qualsevol man'era, d'acord també que aquest 
Parlament és l'apropiat i és l'organisme competent per 
aprovar eIs pressuposts, hi ha altres vies que es poden 
dur a tenne en el moment que sigui oportú. Per tant, 
entenem que no hi ha Iloc a acceptar aquesta esmena. 
Res més. Moltes gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes grades, Sr. Gi'let. El Sr. Damia Pons, vol 

replicar? La replica al Govern té una duració de cinc 
tninuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, si aquest Go-

vern hagués demostrat la capacitat de gestió en ma
teria d'enHa<;os televisius que ha demostrat en aItres 
materies, l'enmsiasme per gestionar elements fins i 
tot altament polemics com les subvencions, crec que a 
hores d'ara ja veuríem televisió 3 de Catalunya a totes 
les Illes Balears. Pero sembla que el ConseUer de Cul
tura es dóna per satisfet amb unes gestions, jo diria 
mínimes, davant la Generalitat i amb una resposta del 
Sr. Calviño; per tant, ens veim, ens ho pennetra, Sr. 
ConseUer, en l'obligació moral de considerar que un 
mandat parlamentari és una cosa una mica més vincu
lant i no es pot donar per satisfet amb unes gestions 
que nosaltres ínterpretam, i potser sigui una interpre
taeió molt subjeetiva, fetes amb moIt mala gana, amb 
molt poe entusiasme i acompanyades de diferents de
claracions alla on s'insisteix a través directament de 
membres d'aquest Govern o d'elements polítics pro
xims a eH, que el tema de TV-3 de Catalunya continua 
essent una amena<;a contr:l la personalitat cultural i 
lingüística de les Illes Balears. Aquesta esmena d'Es
querra Nacionalista és una es mena d'una generositat 
extremada, no se'ls fixa una partida determinada, sinó 
que ho deixa al eriteri del mateix Govern; és a dir, es 
tracta simplement de tenir una partida oberta, amb 
una quantitat que pot esser simbólica, i amb aixo ens 
conformaríem, pero que implicas que aquest Govern 
reconeix que té una obligaeió en materia d'enlla<;os 
amb TV-3 de Catalunya i que si aixo es pot materia
litzar, i nosaltres creim que si el Sr. Conseller, com 
a membre d'aquest Govem i membre solídari, fos una 
mica més aetiu, evidentment aquesta partida tendria 
sentit i tendria una aplicació dins l'any 1984. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Damia. Disposa, Sr. Gilet. 

EL SR. GILET GIRART: 
Graeies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, Sr. 

Damia Ferra Pons Pons, a mi m'agradaria moltíssim 
que em contestas les meves repliques i les meves 
manifestaeions i no fes referencies a activitats o inac
Livitats, que no consider que aquest sigui el moment 
oportú quant a qualifiear l'aetuació del Conseller d'E
ducació i Cultura eoncretament. Estam discutint una 
esmena que jo cree que "oste la interpreta, quant a 
la Proposieió no de Llei, li dóna una interpretació erro
nía. El Govem té una obligació que és instar, efectuar 
les ¡gestions pertil1ents, i aixo és el que ha fet; si el 
resultat no el satisfa, és Ulla qüestió que a mi, particu
lannent, tampoc no m'afecta; voste podria, tal vega da, 
amb el seu mode i manera, haver fet unes gestions 
d'una altra, també d'una altra manera, pero el que ha 
fet el Govern ha estat eomplir amb la Proposició no de 
Llei; si el resultat és negatiu, és una qüestió que depen 
de la persona, en aquest cas el Director General de 
Televisió, que havia de resoldre, que és aIla on vostes 
ens varen demanar, ens varen enviar. Aquesta, totes 
aquestes manifestacions que voste ha fet quant a sub
veneíons i altres estan completament fora de Uoc, ho 
demostra la seva carencia d'arguments quant als fona
ments d'aquesta esmena, i és interpretar erroniament 
una Proposició no de Llei a la qual el Govern hi ha 
donat compliment amb més via de la que vos te, per 
ventura, es pensava. Res més. 

--------------------------------------
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per la seva intervenció. Esta obert 

el torn en contra. Valen fer ús d'e1l? Aleshores, Srs. 
Diputats, passem a la votació de l'esmena ~§O . Les Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestaesmena, es 
valen posar drets, per favor? 24. Poden seure, moltes 
gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 20. 
Poden seure, moltes gracies. No hi ha abstencions. 
Queda rebutjada l'esmena. Sra. Secretaria, vol proce
dir a la lectura de l'esmena 590 del Grup Socialista? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de substi tució. Secció 11. Servei 11.01. Pre

sidencia. Serveis Generals. Partida 11.04. 48.10. Trans
ferencies corrents a famílies i institucions sense fi de 
lucre, 5 milions. Substituir per partida 11.01. 48.10. 
transferencies a famílies i instilucions sense fi de lu
cre, 2 milions. Partida 11.01.48.10. Organitzacions sindi
cal s representatives, 3 milions. Motivació: Ajudar la 
impIantació deIs sindicats. El Portaveu, Felix Pons 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Peregrín, té la paraula. Sí, Martín Peregrín, 

puede pasar al estrado. Dispone, Sr. Peregrín, de diez 
minutos. 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Quede cla

ro en un principio que la enmienda de substitución no 
va contra la intención del Gobierno al proponer que 
se haga una asignación presupuestaria o una consigna
ción presupuestaria, a familias e instituciones sin fin 
d e lucro, porque nosotros estamos de acuerdo, el Gru-

. po Socialista está de acuerdo en que este tipo de ayu
das, 'este tipo de subvenciones deben de llevarse a 
efecto. Sin embargo estamos convencidos que dentro 
de este tipo de consignaciones deben de figurar enti
dades que tienen una personalidad propia, concreta y 
que además realizan una función institucional muy im
portante. Dentro de lo que podríamos denominar una 
asignación finalista del gasto, para evitar cualquier cla
se de discrecionalidad en este gasto, hay que entender 
que las centrales sindicales más representativas están 
cumpliendo una función que ningún gobierno, sea del 
color político que sea, puede ignorar. Hoy en día, nos 
encontramos en situación harto difícil desde el punto 
de vista económico y social; la labor de los sindicatos, 
el papel que están cumpliendo los sindicatos, como de
cía antes, no puede ser obviado ni olvidado por nin
gún poder público. Desgraciadamente en España, la 
práctica sindical, como consecuencia de] período de 
dictadura que se sufrió durante 40 años, no ha sido 
una escuela adecuada para la formación, para la pro
fundización de la responsabilidad ele los trabajadores; 
sin embargo, a pesar de esa carencia, los trabajado
r es están demostrando día a día, desde el año 1977, 
desde que se firmaron los pactos de La Moncloa, que 
son capaces de sacrificarse y de apretarse el cinturón, 
y así tenemos el Acuerdo Nacional de Empleo, el Acuer
do Marco Intercondeferal, y ahora, en estos días, se 
está tratando de llegar a una profunda concentración 
social que ayude a sacar al país del problema o de la 
situación, mejor dicho, social y económica en que se 
encuentra. De ahí que la petición que nosotros hace
mos de sustituir y de introducir dentro de esta partida 
una ayuda de 2 millones de pesetas, en vez de los S 

previstos para las instituciones sin fin de lucro y una 
asignación concreta a las organizaciones sindicales más 
representativas, en este caso, sería de 3 millones de 
pesetas, creemos que está fundamentada en todas las 
razones que anteriormente hemos expuesto y no es 
que a mí me guste hacer comparaciones con olras co
munidades, pero creo que es ej~mplar, es ejemplar la 
actuación del País Vasco, de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, en la que se hace una asignación pre
supuestaria muy importante de 35 millones de pesetas 
correspondientes al ejercicio de 1984, para la ayuda, 
para la formación y para la complementación social 
de los o de las centrales sindicales más representati
vas. También me consta, personalmente, que algunos 
sectores o grupos de esta Cámara, previamente a la 
presentación de esta enmienda, y en conversaciones 
mantenidas con las centrales sindicales más represen
tativas, alcanzaron una importante receptividad a la 
petición que los sindicatos estaban haciendo. Espero 
que estas representaciones políticas sean consecuentes 
con las promesas al menos que en aquel momento hi
cieron, y que a la hora de comprender el sentido de 
la enmienda, esa coherencia se refleje en el voto afir
mativo de la misma, y por otra parte, también insis
tir que la presentación que se hace de la misma al 
Gobierno no es plantear una posición de izquierdas 
respecto de una actuación de derechas, sino el que 
todos nos concienciemos desde cualquier clase de po
der público que los ~indicatos cumplen untl misión 
trascendental en cualquier sistema democrático. Gra
cias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sr. Martín Peregrín. Sr. CristMol 

Soler, en representació del Govern. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, molt breument, no, és dir, no entra

ré al fans del tema, només vull dir que en tecnica pres
supostaria entenem que aquesta esmena no és accepta
ble, ja que si es vol, que si es considera per part de 
la Presidencia de la Comunitat que s'ha de donar qua]
que transferencia corrent a organitzacions empresarials 
o sindicals, en aquest cas entraría perfectament, en
traria perfectament, com dic, dins la partida establer
ta de transferencies corrents a instituciollS sense fi de 
lucre. Entenem que les organitzacions sindicals, les or
ganitzacions empresarials, són institucions sense fI de 
lucre i, per tant, estan recollides, és dir, esta recollida 
la possibilitat de poder donar transferencies corrents 
en aquest aspecte. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Vol replicar? Dispone de cinco minutos. 

EL SR. MARTlN PEREGRIN: 
Bien, quiero decir al Sr. Conseller de Hacienda 

que nosotros también estaríamos de acuerdo que es
tuviesen dentro de este capítulo de asignaciones las 
confederaciones de empresarios, que también cumplen 
una función primordial en el sistema de relaciones la
borales, pero es que eso no quita el que precisamente 
por la finalidad a la que nosotros hacíamos referencia 
en la consignación presupuestaria, se diga que la ayu
da va a éste, a éste y a éste y no se diga en términos 
genérico~, sino concretos, que no nos vayamos a la abs
tracción y a la discrecionalidad, sino que nos vayamos 
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a la asignación concreta y específica, para que todos 
sepamos donde va el dinero. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. Puede usted replicar. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Li diria, al Sr. Diputat que, en tot cas, esperi la 

liquidació deIs pressuposts, jutgi, jutgi com s'ha fet la 
distribució d'aquesta partida i llavors sera quan es 
podra optar a un criteri en relació a aquest aspecte, i 
amb aixo, jo no vull negar en absolut que el Govem 
pugui estar predisposat a donar qualque tipus d'ajuda, 
qualque tipus de subvenció a organitzacions tant s in
di cal s com empresarials. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, per les seves intervencions. Esta 

obert el tom en contra, volen fer ús d'ell? No? Ales
hores passam a la votació de l'esmena 590. Les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, es volen 
posar drets, per favor? Poden sew-e, 24. Les Sres. i Srs. 
Diputats que votin en contra de l'esmena, es vol en po
sar drets, per favor? 28. Moltes gracies, poden seure. 
Abstencions no n'm ha. Per tant, queda rebutjada l'es
mena. Passam dins aquesta mateixa secció a l'examen 
de l'esmena _~_?5 del Grup Socialista, per la qual cosa 
la Secretaria fara lectura d'aquesta esmena. Per favor. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena a la totalitat de la secció. Reduir les des

peses de la secció en les partides corresponents a: 
Consellers sense cartera, 2.391.480, partida 1.1.0.1.24.10. 
Dietes de locomoció i trasllats 1.000.000 de pessetes. 
Partida 1.1.01.25.11. Publicacicns 4.000.000 de pessetes. 
Partida 1.1.01.45.10. Transferencies a ens territorials, 1 
milió i mig de pessetes. Partida 1.1.01.61.10. inversions 
reals, 29 milions de pessetes. Partida 1.1.01.61.13. do
tacions servicis ilOUS, 20 milions de pessetes. Partida 
1.1.01.75.10. transferencies de capital a ens territorials, 
5 milions de pessetes. Partida 1.1.01.84.70. adquisició 
d'accions d'empreses, 25 milions de pessetes. Partida 
1.1.03.24.10. dietes de lo como ció i trasllat, 1 milió de 
pessetes . Partida 1.1.03.45.10. transferencies corrents a 
ens territorials, 1 milió de pessetes. Partida 1.1.03.48.10. 
transferencies corrents a famílies i institucions sense 
fi de lucre, 1 milió de pessetes. Partida 1.1 .07.61.12. 
equip d'informatica, 10 milions de pessetes Parti
da 1.1.08.25.12. despeses socials i de representació, 
8 milions de -pessetes. Partida 1.1.09.25.19, de pe
ses diverses, I milió de pessetes. Total deducci6 
secció 11.109.981.480 pessetes. Motivaci6: les parti
des que demanam que se suprimeJ)on, o ón in
necesario s o n lenen una justíficació quant a la 
seva utilització. Palma, 25 de maigo El Portaveu, 
Felix Pons. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar I'esmena té la paraula, el Sr. Josep 

Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Una qüestió d'ordre, previa, bé, alXO es l'esmena 

presentada, la 595, pero no és el resultat del Dictamen 
de la Comissió, ni és l'esmena mantenguda per aquest 
Crup per defensar en aquest PIe. L'esmena, exacta
ment, a l'escrit núm. 667, deia es mena 596 secció 

11 per partides parcials, la 11.01.11.11., 11.01.451.0., 
11.01.611.0., 11.01.751.0., etc. és dir, hi ha una serie de 
partides que varen quedar suficientment aclarides a 
Comissió, i nosaltres no les hem mantengudes en el 
PIe. 

EL SR. PRESIDENT: 
El pas de l'esmena ... Aleshores, no vol intervenir 

per part de l'esmena? sí. En realitat defensa part de 
l'esmena presentada, part de l'esmena presentada, sÍ. 
Disposa de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VnLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Consellers, Srs. Diputats. Bé, ja 

supós que ha quedat acJarit que no és l'esmena a la 
totalitat alló que es manté, sinó una part substancial, 
molt substancial de J'esmena que suposen quasi 80 mi
lions de pessetes. Bé, nosaltres mantenim una esmena 
de supressió i deim clarament a l'exposició de motius, 
que no estan ni en el Projecte de Pressuposts, ni en 
el Tom de Pressuposts, ni després a les explicacions 
que ens varen donar, suficientment dares o suficient
ment explicades des de la nostra perspectiva, des del 
nostre punt de vista, aquestes esmenes. Jo vull aquí 
recordar unes paraules, i si em permet les llegiré, que 
diuen el segilent: <da publicitat és un deIs principis po
lítics que inexcusablement s'han d'associar al docu
ment pressupostari». Aquest principi exigeix que les 
diverses fases del cicle pressupostari es verifiquin en 
público És obvi que aquesta exigencia, de cada vega da 
més emfatitzada pels hisendistes, es podria satisfer es
carÍdament mitjan~ant la difusió al detall i als estats 
numerics, és a dir, al pressupost «stricto sensu», que 
se sotmet a la consideració. Aixo no obstant, ates el 
grau de complexitat del document pressupostari, les 
relacions economiques subjacents i el llenguatge codi
ficat que en aquestes es formulen, complir el principi 
de publicitat en termes tan estrictes seria tant com 
desviar-se. Conscient del problema, ha pretes de pro
porcionar les dades necessaries per a una valora ció 
adequada a les diverses implicacions del pressupost, tot 
articu'lant, articulant-ne, en diferents vessants, la pre
sentació i intentant, d'una banda, defugir l'aridesa que 
ten en per a un lector no iniciat en quantificacions nu
meriques al detall deIs pressuposts gcnerals i els do
cuments annexos. Aquest intent afavoreix la contribució 
al compliment d'un altre principi relacionat de mane
ra directa amb la publicitat, que és el de la claredat. I 
amb aixó, amb publicitat i amb c1aredat, ens voJíem 
referir, nosa:1tres estam absolutament conven<;:uts que 
l'exposició pública, si es fes, del pressupost, tal com 
ha estat presentat a aquesta Cambra, tal com ha estat 
presentat al Bolletí Oficial i més i igual, tal com ha 
estat presentat en els toms, no donaria la més míni
ma claredat a qualsevol lector no iniciat, i donaria 
malta confusió a qualsevol lec tor iniciat en la lectura 
de partides pressupostaries. Nosaltres mantenim una 
esmena a la secció Presidencia, perque és una esmena 
que la premsa va cIassificar bé, durant el debat de Co
missió, com una especie, aquesta secció, com una es
pecie de caixó de sastre; aquí. hi cap practicament tot, 
hi caben des de la compra, com veurem, d'un vaixell 
que ens hem assabent:=tt ara que es paguen dues anua
litats i en aquest Parlament o a la Comíssió d'Econo
mia i Hisenda no ha arribat l'explicació d'aquestes dues 
anualitats, com és preceptiu; com un conveni de Radio 
Cadena; com l'Institllt Balear d'Estadística, esmena 
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que hem retirada perqué era una cosa concreta encara 
que crelm que no cap aqUl. UIl1S aquesta secció, 
la secCló de ~resldenC1a hl caben moHes coses que 
nosaHres, o s'hi han posal moltes coses que nosaltres 
crelm que no han ct'estar a la secció de Presidencia i 
sobretot que han ele ser moltíssim més clares elel que 
són, i anirem partiela per partida, perque en deu mí
nurs hem de veure tote" les partieles. La primera par
tida, practicament, la podem oblielar, perque els Con
sellers sense cartera, i aquesta Cambra ja ha aprovat 
l'exisLencia organica elins el Govern de Consellers sen
se cartera. Per tant, si hi ha Consellers sense cartera 
amb un sou, obviament han el'estar reflectits en els 
pressuposts. Hi ha una partida de dietes de lo como
ció i trasllats a que rlosaltres demanam una reduccíó 
d'} milió de pessetes quan és de 2.500.000, aquesta par
tida és directament a Presidencia i ha el'afectar, per
que aixo tampoc no queda molt clar, ha d'afectar el 
President í els Consellers sense cartera, esperam. De
manam també una reducció de transferencies a ens ter
ritoríals d'una partida que hi ha 2 mílions de pessetes; 
níngú no ens ha explicat que són aquests donatius, 
bombonets, el que sigui, als Ajuntaments de 2 milíons 
de pessetes, suposam que és una .. repartidora petitona, 
perque tampoc no es permet gaire cosa amb 2 milions 
de pessetes, a aquests Ajuntaments. Nosaltres pensam 
que el President de la Comunitat Autónoma ha de po
der anunciar el moment d'ajudar un ajuntament que 
ho necessiti, pero que els ajuntaments que ho necessi
tin han de demanar les seves necessitats a través del 
Consell de Mallorca o a través de la Comunitat Auto
noma pero amb Plans concrets, definits, etc., no que es 
facín presents de; 200, lOO mil o 50 mil pessetes a ajun
taments que no arreglen cap necessitat i que l'única 
cosa que fan és omplir un poquet l'ego del polític que 
els dóna. Inversions reals, 29 milions de pessetes, i 
aquí hi ha el vaixell, el nostre vaixell de curses que un 
día, suposam, el veurem competir i guanyar més d'una 
regata. Aquests 9 milions a nosaltres ens han sorpres 
perque creim, se'ns va dir que era el segon pagament 
del vaixell, és a dir, la segona part del pagament del 
vaixell; l'any passat se'n degué pagar una, i aixo pa
reix que tecnicament és una despesá plurianual si es 
paga en dos anys, i sobretot si esta a dos pressuposts, 
i no ens hem assabentat que hi hagués hagut a l'any 83 
despeses plurianl:lals; i després hi ha 20 milions més, 
aixó són 9 milions de pessetes, i ho deim per donar 
claredat, segons alló que llegíem abans, 9 milions de 
pessetes per pagar el veler i part del veler i, 20 mi
lions de pessetes, o gairebé 20 milions de pessetes, no 
ho sabem exactament, per un conveni amb Radio Ca
dena que va quedar molt enlaire, conveni que no sa
bem realment en que consisteix i si s'han de pagar 
Radio Cadena, si s'han de comprar aparells, si s'ha de 
comprar una antena, no ens varen saber explicar de 
que anava aquest conveni amb Radio Cadena. A posta 
hem mantingut l'esmena de supressió de 29 milions de 
pessetes. Una altra partida que també demanam que es 
reduesqui en 5 milions de pessetes és transferencies de 
capita'! a ens territoriaIs, potser transferencies de ca
pital als Consells, potser transferencies de capitals aIs 
Ajuntaments, pero quin pla hi ha, encara que siguin 6 
milions de pessetes per a aquestes transferencies. ~s, 
una altra vegada, igual que les transferencies corrents 
a ens territorials, de ver que no ho sabem, no ho han 
explicat, no ens ho han explicat, a pesar de la bona 
voluntat deIs Consellers quan varen venir a la Comis-

sió, o no ens ho han pogut explicar. Una parlida més 
important és l 'adquisicIÓ d'aCClOns a empreses, 25 l11i-
1ions de pessetes, l'explicació que cscava él la memoria 
i que es va continuar explicanr, no més que aix6, que 
aques ts 5 milions de pessetes, 25 milions de pessetes, 
són per a adquisicions d'accions d'ISBA, de la Socie
tat ele Garanties Recíproques, i nosaltres tenim molt 
serioses elub tes, a pesar que el Consellcr ens va dir 
que hi teníen lm representant del Govern, dins la so
cieta" i que amb aquests 25 milions encara tendríem 
més representació, de la funcionalitat d'aquesta socie
tat. En primer lloc, del control que la Comunitat Au
tonoma,.ja que és accionista i Ílnportant, i si es COl11-
pleixen, si no s'aprova l'esl11ena, ha sera bastant més, 
accionista important el'aquesta societat, quin control té 
la Comunitat Autonoma sobre l'acció el'aquesta socie
tat? I ens agraelaric_ i ens hagués agradat a la Comis
sió, ja que la Comunitat Autonoma i, en elefinitiva, tot 
els el'aquí que som els representants d'aquesta Comu
nitat Autonoma, som accionistes d'aquesta societat, veu
re quins balan¡;:os, quin s patrimonis, quin endeutament 
i quines garanties ofereix la societat de garantia, la 
societat de garantia ISBA. El Conseller, ens va prome
tre, «para no se sabe cuándo», pero ens va prometre, 
i supos que ho complira, que totes aqueixes dades ens 
les oferiria. Jo li promet al Conseller que les hi cle
manarem. 1 després ja vénen les partides, que, jo di
ría, i que em perdoni el Vice-President, folkloriques, 
partides com transferencíes corrents a ens territorials 
del servici Vice-Presidencia. Es que també el Vice-Pre
sident ha d'anar pels pobles de Menorca fent presents 
als Ajuntaments? No basta que estigui a la Presiden
cia? No basta que cada Conselleria tengui les seves 
transferencies? Sr. Vice-President, a mi em pareix molt 
bé que f.acin campanya electoral, pero que no facin 
campanya electoral fent presehts d'} milió de pessetes, 
que no és moIt, pero presents. l, «idem de idem», la 
partida transferencies corrents a famílies i institucions 
sense finalitat de lucre. Per que el Vice-President, la 
institució Vice-President, ha de tenir una partida con
signada per regalar a les mongcs de no sé on o al club 
de futbol de no sé quina part o ... Sr. Vice-President, 
la seva funció no és aquesta i, evidentment, les caill
panyes electorals es fan amb molt de temps, pero es 
fan norl11alment a costa deIs partits, i no a costa de la 
Comunitat Autonoma. Com a darrera partida, que tam
bé esmcnam, és la de despeses socials i representació. 
Ens ha costat trabar-la, ens ha costat perque, amb mol
ta vista, els que han confeccionat el Pressupost ens 
han posat unes despeses de representació a Presiden
cia, que és aquí on les cercaven, que és la cosa més 
lógica, el President que tengui despeses de representa
ció, ¡;ti~o ho sabem tots, és normal, i n'ha de tenir i 
no han de ser mig milió de pessetes com estava a Pre
sidencia, Presidencia, servici Presidencia, sinó que en 
tengui un parell més, estavem un poquet aborronats 
de dir, sense cap dubte la Comunitat Autonoma cerca 
una reducció de despeses corrents, de despesa pública, 
seriosa, mig milió de pessetes, només, només, i ho dic 
així de clar, per a despeses de representaci6 del Pre
sident, ens pareixen molt poes. I estudiant els Pressu
posts ho anavem a dir, pero varem veure que al Ga
binet de Relacions Públiques s'hi havien colat 8 milions 
de pessetes, i aixo ja no ens pareix tan poe. A posta 
hem proposat i hem mantengut una redueció de la mei
tat d'aquestes despeses de representaeió; nosaltres 
creim, i ha deim, que el President, eom a organ repre-



i 

'. 

DIARI DE SESSIONS /. Núm. 21 / 27 i 28 juny 1984 609 

sentatiu de la Comunitat Autonoma, del Govern de la 
Comunitat Autónoma, ha de tenir unes possibilitats de 
despeses de representació, pero també creim que a una 
epoca en que l'economia no va en, al~a, que tots pro
pugnam perque la despesa pública es reduesqui i la 
despesa pública és el d'aquí, el de Madrid i el de l'Ajun
tament de Santa Margalida, la reducció de 8 a 4 mi
lions de pessetes de 'les despeses de representació se
ria una petita mesura, juntament amb la llevada deIs 
presents del Vice-President i de part deIs presents del 
President, etc., una pe tita mesura de reducció de des
pesa pública que bona falta ens fa, tant a aquesta Co
munitat Autónoma com per tot. Moltes graeies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Alfons. Té la paraula el 

Sr. CristOfol Soler. Continua intervenint com a Govern. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. En primer lloc, 

aquesta esmena que el Sr. Alfonso qualificava com a 
caixó de sastre, pareix que s'estira i s'allarga, perque 
segons les dades que tene, la partida 11.01.241.0 de die
tes locomoció i trasllats a Presidencia no es manté, si 
ha vol comprovar. Intentaré explicar partida a partida. 
D'entrada, en la de les dietes, com és logic el pressu
post és preventiu, es consignen, es consignen unes 
quantitats preventives, no crec que el que el Sr. Alfon
so volgués que fos un pla detallat de tots els viatges 
que té previst fer durant un any tant el President, 
com el Vice-President, com els Consellers sense carte
ra; estarem pendents de la liquidació deIs pressuposts, 
de quina quantitat s'ha gastat corresponent a aquestes 
partides, per tant, a la de les dietes no hi entraré, crec 
que és més que res el tema de liquidació, de pressu
posts í durant el 83, precísament, com sap el Sr. Al
fonso, hem mantengut un especial interes que aquestes 
partides no se sobrepassassin, que s'anas molt alerta 
amb la despesa corresponent a aquestes partides i 
crec, i cree, sincerament, que ho hem complit. Quant 
a les partides de transferencies a ens territorials, a 
institucions sense fi de lucre, tant del President com 
del Vice-President, és lógic, i voste ho sap, Sr. Alfonso, 
que practicament a totes les Comunitats Autónomes es 
destinen unes petites quantitats, o no tan petites a se
gons quines, perque el President, i en aquest cas nos
tre , també el Vice-President, puguin fer ajudes puntuals 
concretes. També cree que és un tema en que 
el que s'ha de fer en el moment de la liqui
dació deIs pressuposts és mirar de quina ma
nera s'han gastat, de quina manera s'han esgotat 
aquestes ajudes puntuals que s'han anat fent du
rant un any, pero prejutjar per anticipat a ve
gades creim que no és convenient. La partida 11.0,611.0 
de 29 milions d'inversions reals, ja li vaig explicar 
dins Comissió, dins Ponencia, 9 milions de pessetes cor
responen a la segona anualitat de la despesa plurianual 
referent al vaixell, el famós vaixell Illes Balears, que 
espera m que molt proximament el tirem dins la mar, 
que és alla on ha d'estar; hi ha 20 milions també pre
vists per al conveni Radio Cadena; és un conveni que 
l'han firmat moltes altres Comunitats, a aquests mo
ments siguin possiblement 10 dins aquesta anualitat i 
10 dins l'altra, és una cosa que esta per determinar, 
perque el conveni s'esta negociant, amb la qua1 es do
nara un cert suport perque pugui arribar a Eivissa i 

a Menorca, i entra dins els plans que té aquest orga
nisme autonom dependent de l'Estat, com és Radio Ca
dena, de, en certa manera, convertir-se en l'emissora 
de radio de les autonomies, des d'un punt de vista ins
titucional. La partida 11.01-751.0. per un import de 6 
milions de pessetes, és la partida que té prevista el 
Govern dins els Pressuposts, per destinar-la íntegra
ment a una subvenció a l'Ajuntament de Formentera, 
per l'adquisició de la llanxa. La partida 11.01-847.0 
quisicions d'empreses de soeietats de garanties recípro
d'adquisició d'accions d'empreses esta prevista per ad
ques; li vaig dir que a mesura que vagi augrnentant la 
participació de la Comunitat Autónoma dins les socie
tats de garanties recíproques, a aquests moments es
tam participant a ISBA, no tendrem cap inconvenient 
que els responsables d'aquesta empresa, ja que la par
ticipació de la Comunitat Autónoma ja sera bastant 
important, puguin compareixer davant Comissió a ex
plicar la política que duen en aquesta materia; amb 
aixó hem seguit un criteri que l'han seguit mol tes al
tres Comunitats Autónomes de participació dins aquests 
tipus de societats de garanties recíproques, perque fan 
una gran feina de suport a les empreses, perque per
meten en molts casos abaratir el cost del credit a les 
empreses, i aixo no només ho feim nosaltres, ho fa la 
Comunitat Autónoma del Principat d'Astúries, ho fan 
moltes altres, amb participacions molt més significa ti
ves que la que té la nostra Comunitat Autónoma en 
aquests moments. Quant a la quantitat corresponent a 
les despeses de representació no són pel President úni
cament, es tan, precisament, estan dins Relacions Pú
bliques, perque corresponen a aquests tipus d'actes que 
s'organitzen per a tot el Govern. És dir, hi ha un Ser
vei de Relacions Públiques que té una serie d'actua
cions; aquestes actuacÍons tenen uns costs i hi ha 
aquests 8 milions de pessetes que és una q'..lantitat que 

. també, si anam a comparacions, és notablement reduI
da en comparació. a moltes al tres Comunitats Autóno
mes; fin s i tot insignificant si la comparam amb la 
majoría de les Comunitats Autónomes destinar 8 mi
Hons de pessetes a les des peses de representació de 
l'acció de tot el Govern, pensam que no és una partida 
exagerada, per tot aixó deman que sigui rebutjada 
aquesta esmena. MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr, ConselIer. Vol replicar al Go

vern? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
En primer Iloc, les presses de discussió d'aquest 

pressupost a Comissió han fet que es cometés un er
ror, i aquesta partida estava recollida al manteniment 
de l'esmena, la partida primera, la 241.0. Bé, és un er
ror, pero si l'acta de Comissió és exacta, aquesta par
tida hi ha ele ser, perque nosaltres varem dir que la 
mantendríem. El tema que no m'ha explicat el Conse
Her és, bé, són diversos. Són conceptes diferents, Sr. 
Conseller, que el President i el Vice-President hagin de 
tenir fons, que diríem, bé, d'utilització lliure, a través 
de transferencies corrents o de transferencies de ca
pital, fons d'utilització Iliure, per fer el que trobin a 
certs moments; nosaItres creim que el President n'ha 
de tenir, n'ha de ten ir qualcun, peró creim que poes, 
peró és que creim que el Vice-President no n'ha de te
nir cap ni un, perque no és la seva funció; senziIIa
ment, si el Vice-President fo s el President, els hauria 
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de tenir, pero el Vice-President és un carrec que, a 
part de les relacions amb el Parlament, i ja veurem la 
lJei com queda, a part d'aixo, té la funció de substituir 
al President, i no veim com hagi de tenir aquest tipus 
d'assignacions per fer presents a Ajuntaments i a cer
tes institucions. Bé, és la seva opinió sobre el tema de 
despeses socials i de representació. Jo li he de dir, Sr. 
Conseller ,que voste sap que en el Pressupost, a totes 
les Conselleries, o practicament a totes les Conselleries, 
hi ha despeses socials i de representació; aquí no les 
hem sumades, estam discutint només les despeses so
cials i de representació de Presidencia, no de tot el 
Govern que són totes les Conselleries, que serien bas
tant més altes que els 8 milions de pessetes. Com a 
darrera cosa, el tema d'ISBA, jo li demanava explica
cions de com funcionava, ja que hi tenim un Conseller; 
voste, Sr. Conseller, ens les ha promeses, pero no ens 
les ha donades, tal vegada, ens les donara qualque dia, 
jo esper que sí. Ha reconegut que les inversions en el 
vaixell eren unes inversions plurianuals; Sr. Conseller, 
ens ho havia d'haver dit abans, ho havia d'haver passat 
a Comissió abans; nosaltres mantenim l'esmena, hau
ríem de retirar els 2.391.000 perque ha decaiguda i 
hauríem de retirar l'ac1ariment que ja sabíem en Co
missió, pero que volíem que en quedas constancia, per 
claredat, en PIe, de la barca de Formentera, i aiXÍ en 
va quedar també constancia a l'acta de la Comissió, per
que, que també l'hauríem de retirar. La resta no ens ha 
conven~ut i seguim mantenint, exepte les 2.391, de Con
sellers sense cartera que ja esta aprovat, i no hi po
dem fer res, i els 6 mihons de Formentera, mantenim 
l'esmena en la seva integritat. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contesjar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, quant a les quantitats globals, que 

té 2 milions del Vice-President, si el que li preocupa, 
perque al cap i a la fi, hem de dir les coses cIares, el 
que 1i preocupa al Sr. Alfonso és que aquests 2 mi
Hons es repartesquin dins Menorca, tengui la tranquil
litat que aixo no succeira. En relació a ISBA, tenim 
en aquests moments dos representants al Consell d'Ad
ministració i un representant en el Comite Executiu; 
aquests representants varen entrar a la darrera Assem
blea General, no fa més d'un mes, de moment, ja que 
estam prenent contacte amb tot el que és les funcions 
que esta duent a terme ISBA. Com li dic, la meva in
ten ció ja li puc anunciar aquí, a aquests moments, que, 
tan prompte s'inicií' el període de sessions parlamen
Htries, es tomi iniciar, el representant dins el Comite 
Executiu d'ISBA de la Comunitat Autónoma, i d'aixó 
em compromet, compareixera. davant Comissió per do
nar-Ji totes les explicacions que voste vulgui. I quant 
a les despeses de representació, senzillament dir-1i una 
vegada més que corresponen als serveis de Relacions 
Públiques general s de tota la Comunitat Autonoma, hi 
ha despeses de representació a al tres Conselleries, en 
quantitats petites, perque la idea que hi ha hagut, la 
idea que hi ha hagut ha estat precisament incloure
les dins els serveis de Re1acions Públiques, concentrar 
la major quantitat .alla dins perque entenem que en 
relació d'aquesta despesa s'ha de dur un control més 
bé únic, i les quantitats que hi ha repartides per les 
Conselleries són més bé quantitats petites per a tipus 
d'actuacions molt directes i molt específiques de cada 

Conselleria, que anar amb les generals d¡ns els serveis 
de Re1acions públiques. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Esta obert el tom en 

contra. No volen fer ús d'eH? Aleshores, passam a la 
votació de l'esmena 595. Per tant, les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor d'aquesta esmena, es valen po
sar drets, per favor? 24, poden seure, 24 vots. Les Sres. 
i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta es mena 
es valen posar drets, per favor? 28. Poden seure, per 
favor. No hi ha abstencions. Sí ... 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
President, una qüestió d'ordre, l'esmena no era 

l'esmena exacta, sinó que l'hem modificada, retiram la 
partida 11.11.11.11.11. i la partida 76, 751.0. 

EL SR. PRESIDENT: 
S'ha pres nota d'aixo. Vol que expliqui aixo de vot? 

Acabada l'explicació de l'esmena, de la secció, acabada 
la ~otació de la secció, pot voste explicar, té l'ús de la 
paraula ara. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Si no vaig erra t ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara anam a votar la secció 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
... la secció i després tendré l'ús de la paraula. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. A1eshores; les Sres. i Srs. Diputats que 

votin a favor de la secció 1.1. es volen posar drets, per 
favor? 28, poden seure per favor, moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la secció 
1.1. tal com queda, es vol en posar drets, per favor? 24. 
Poden seure, per tant, queda aprovada la secció 1..1. I 
ara pot fer voste ús del seu dret d'explicació de vot 
durant cinc minuts en relació a l'esmena 560. 

EL SR. MOLL MARQUbS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, el Grup 

Socialista té interes de manifestar que ha donat su
port a l'esmena 560, presentada pel Grup Esquerra 
Nacionalista, per una raó de coherencia amb la nostra 
actitud quan es va discutir la Proposició no de LIei, i 
sembla, ens semblava a nosaltres logic que aquesta 
esmena tengués el suport. el mateix suport que va, 
com a mínim, el mateix suport que va tenir la Propo
sició no de LIei, de la qual és, en definitiva, una con
seqüencia obligada; perque si el Parlament, mandat el 
Govem, que faci les gestioDs necessa.ries per poder es
lablir la connexió amb TV-3, és imprescindible que en 
el Pressupost de la Comunitat Autonoma hi hagi una 
partida per fer tront a les des peses que aquest man
dat pogués suposar, perql.1e s'bavia de pensar que la 
connexió no seria -gratulta, que comportada unes des
peses, unes despeses, evidentment, no, tan elevades com 
lesd'establir una xarxa propia, pero sens dubte, una 
despesa. Si el Govem no havia pensat a incloure aques
ta partida, semblava lógic, repetesc, que els Grups Par
lamentaris que Ji varen donar suport en el mandat, fes
sin introduir la partida corresponent. Insistesc tant a 
aquest aspecte, perque qui va donar suport a la Proposi-
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ció no de LIei, a la Comsisió d'Hisenda, no podia, lógi
cament, amb bona lógica, votar en con era de l'esmena 
que ara ha esta1' debatuda i que pretenia, precisament, 
la introducció de la partida necessaria perque el Govem 
pogués complir el mandat que li dona ven. Pero, diré 
més, conscient que estic fent explicació de vot, no puc 
entrar en debat, hauré de recórrer, per ventura més 
aviat a la ironia, i he de dir que hem votat a favor de 
l'esmena, perque volíem donar suport al Govem; el Go
vem ha manifestat repetidament la seva voluntat de 
compJir L:l mandat que li va donar el Parlament, i se
gons es desprcll de les maniJestacions que es publi
quen avui maleix a un diari de Palma, del Conselter 
de CuJtur , sembla que efcclivameol l'esta complint. 
El ConseIler de Cultura, a aquestes manifestacions, no 
soIs explica les gestions que ha fet, com ha tornat fer 
ara, davant aquest pIe, sinó que manifesta la seva com
prensió pel fet que la Generalitat encara no Ji hagi 
contestat; el Govern catala no estava constitu'it, i, per 
tant, no li podia ha ver contestat, pero ara que ja s'ha 
constituit el Govern catala, i s'ha posat en feina, esta 
cxposat que [j ontes ti ben aviat, i que li contesti segu
rament posiLivame nt, afinnativament. Seria pcnosíssim, 
pensam nosaHres , CJlI en aquest cas, molt probable, el 
Govern BaLear llagué de dir que ara no podia ter res 
de tot aixo, perque no té doblcrs prevists al Pressu
post; per aixó el nostre Grup, que vol evitar situa
cions desalrades del Govern de la Comunitat, no sois 
ha votat a favor de l'esmena, sinó que esperava que 
'fos aprovada per unanimitat, no sigui cosa que !la
vors ens hagin ele demanar qui c!óna suport, realment, 
al Govern. No ha estat així, i volícm expr~ssar la nos
tra sorpresa que o hagi fallat la logica o hagi fallat la 
coherencia de qui dóna suport al Govern. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Moll. Sr. Jeroni Albertí, per 

explicació de vot, disposa de cinc minuts. 

EL SR. ALBERTt PICORNELL: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, per expli

car el nostre vot, i pareix que haurem d'explicar certes 
situacions produldes a Comissió i a PIe. Nosaltres en· 
tenem, el nostre Grup enten que poder dur o poder 
veure TV-3 a Balears, no depen d'una esmena, que figu
ri una partida oberla sense doblers, perque el Pressu
post té partidcs suficients per carregar alta on sigui 
quan el Govern tengui a punt la despesa él fer, perqu~ 
ha fet les gestion orresponenls, i tenim 10l, les coses 
a pU.nl per veure TV-3 de Calaluny . Jo crec que aquí, 
h e so rLiL per aquesl lema, m'agradaría puntualitzar 
perque Cl'eirn que no és convenienL que figurín parti
eles oberles sense quanlilals lestimonials i recordato
ries, perque crec que al Govern no li han de recor· 
dar que és que ha de fer. Nosaltres anam a aprovar 
aquí amb el vot nostre, una Proposició no de LIei, en 
el sentit de fer les gestions pertinents; record que 
s'hi va introduir, per part del Grup Sociali s ta a TVE 
al Sr. Calviño famós, que deis, la qual cosa a aquest 
moment ja es veia que era un inconvenient i no un 
avantatge, per veure TV-3 aquí, i que, per tant, no es 
qüestió de partides obertes, sense doblers, sinó és 
qüestió de qualque cosa que vosl 'es, senyors del Grup 
Nacionalista d'Esquerres utilitzen molt, és qüestió de 
voluntat política. Si es vol, amb partida o sense par
tida es veu TV-3 a Balears; si no es vol, amb partida 

o sense partida, no es veu TV-3 a Balears. Moltes 
gracIes, 

EL SR, PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Jeroni Albertí. 1 passam a la 

secció 1.2. lürisme, que té VIva una part de l'esmena 
573, quant a la partida 12.05 que es demana la reduc
'ciÓ en 5 milions de pessetes . .l:'er defensar aquesta es
mena té la paraula pel Grup Socialista, el Sr. Antoni 
Costa. Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. Presll1ent, ;:,rc:s. i Srs. Diputats, nosaltres va

rem mantenir l'esmena a aquesta panida concreta amb 
un raonament molt simple, que ja s'ha repetit aquí a 
es menes anteriors i que crec que és convenient que es 
torni repetir, que no és convenient deixar partides que 
no tenen una finalitat concreta a disposició del Go
vern quan hi ha altres necessitats dins els Pressuposts 
de la Comunitat Autonoma, i, cODcretame'nt, dins el 
sector turístic, que no s'estan contemplant. Aquesta, 
l'esperiL de i'esmena, i aquest és l'esperit que vam 
mantenir, després que el Conseller d'Hisenda fes la 
manifestació a la Comissió que no era una partida fi
nalista, que aquesta no era una partida finalista, i, 
per tant, es podia canviar amb el seu ús dins els Pres
suposts de la Comunítat Autonoma. I amb ai:-.:6 vull en
llac;:ar aitres coses, i vull enllac;:ar amb el programa de 
Turisme que ens va presentar el Sr. Conseller de Tmis
me, lamentablement absent aquí, avui, a la Comissió 
corresponent, alta on ens va dir que tenia unes inten
cions meravelloses °i que nosaltres veim que en part 
s'han complit, pero que en pan i alla on haurien de 
tenir reflex avui hi ha aItres actuacions, no les veim 
reflectides dins els pressuposts de la Comunitat Auto
noma, i són unes accions endemé~ que tenen una im
portancia basica en la filosofia d'entendre com s'h3n 
de resoldre una serie de problemes dins la nostra co· 
munitat, problemes que afecten, prioritariament, el 
sector turístic, pero no exclusivament aquest sector. 
Se'ns proposava per part del Conseller de Turisme que 
es faria un congrés de municipis turístics a les illes de 
Mallorca, de Menorca i a Eivissa i Formentera; evi
dentment aixo té uns costos que no veim reflectits en
lloc, pero a més se'ns proposava que es crearia una 
Comissió Mixta interdepartamental per turisme, con
juntament amb l'Administració Central, l'Administra
ció Autonomica i l'Administració Local, amb un ti molt 
concret, saber on s'havien de fer les inverslons en ma
teria d'infraestmctura i en materia de millora de l'en
torn cap al turisme i també, naturalment, des de la 
població de les Pifiuses, perque una cosa no es pot 
desHigar de l'altra. Nosaltres creim que aquesta parti
da podria tenir un "altre ús molt millor, per exemple, 
dedicant afer els congressos aquests turístics, a més 
uns congressos deis quals les resolucions, ens deia el 
Conseller, que no hi havía resolucions que quedarien 
escri1es a un paper, sinó que serien resolucions que 
eIl acceptaría i aplicaria, cosa que comprenen que és 
important, ¡que nosaltres de totes maneres estavem 
d'acord, pen':> que no veim reflectit ni a l'acció del Go
vern durant aquest any, ni en els Pressuposts el'aques
ta Comunitat Autonoma que és alIa on s'han de re
flectir les actuacions de totes les Conselleries. i que, de 
moment, a voltes es queda simplement en paraules 
sense contingut, i a nosaItres ens agradaria veure-ho 
complit en els Pressuposts. MoItes gracies. 

~-------------------------
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EL SR. PRESIDENT: 
lVlOltes, gracles, :::ir. Anloni Cos1a. Sr. Cristofol So

ler, en represenLacló etel lJovern, Le la paraUla. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
~r. Preswent, Sres. i Srs. DipULats, jo en primer 

lloc, no sé, VOlana ter un aClanmenl, perque no se si 
realment hi ha hagul un lapsus, SI el lapSUS va csser 
meu, o que no em vaig delXar entenetre bé, o no sé 
que és el que va passar en aque3t caso Pero, com t01s 
vostes saben, el cost electill et'un servei transtcrit l'in
tegren el capítol primer, el capítol segon j la part del 
capLol sext corresponenl a inversió de reposició. Aques
tes quantilats, en aqllests moments, quan els Decrets 
de l'ransferencies que contemplen aquests costs efec
tius s'han consolidat, i hem entrat a percentatge, es 
poden fer modificacions de Conselleries a Conselleries, 
de partides a partides, etc., etc. El Decret corresponent 
a 1 urisme, que a aquest cas és un decret atípic, conté 
el capítol quatre i el capítol set, cosa que, en base de 
la metodologia ele les trans[erencies, no esta contem
plada dins el cost efectiu, pero aquest el contempla, 
no estant contemplat dins el cost efectiu en el mo
ment de fixar el percentatge .encara que sí estigui dins . 
el Decret, no hi esta en ei moment de fixar el per
centatge; per tant, no entra dins aquestes quantitats 
de lliure disposició de la Comunitat Autónoma, via 
perce:ntatge. El capítol 4 i el capítol 7, i en aquest cas 
estam a una partida de capítol 4, el sistema que s'uti
litza és el següent: el Ministeri, en aquest cas, de Trans
ports, Turisme i Comunicacions, consigna una quantitat 
global per a totes les Comunitats Autanomes; les Comu
nitats Autonomes, mitjanc;ant reunions consultives entre 
elles, estableixen un repartiment d 'aquesta quantitat que 
anira a cada Comunitat Autonoma i comencen a fixar 
criteris per entregar aquestes quantitats corresponents 
a capítol 4 o a capítol 7. En aquesls moments se sap, 
poc més o manco, la quantitat; dic se sap poc més o 
manco perque encara no s'ha tancat el tema, que corres
ponelra a la Comunitat Autonoma de Balears a aquest 
concepte; quant als criteris, dins les comissions consul
tives aquestes, encara no es tenen elaborats del tot, el 
Consel!er ja va donar les explicacions quant a aques
tes partides, que en principi aniria per él ajudes, per 
a ajudes assistencials a hosteleria, per beflues d'hoste
leria, per ajudes a sosteniment d'escoles, etc., etc., que 
pareix que són els criteris que s'han mam;jat dins les 
reunions el'aquest grup consultiu; criteris que, com és 
logic, per mantenir una certa política coordinada en
tre totes les Comunitats Autonomes, seran els que 
s'aplicaran aquí al seu momento Per tant, en aquest 
cas, si és una partida finalista, si és una partida fina
lista, perque a pesar que el capítol 4 i el capítol 7 
estiguin inclosos dins el Decret de Turisme, com una 
cosa típica, aquestes quantitats corresponents a capi
tol 4 i 7 de turisme no han anat a consolidar-se com 
a cost efectiu a l'hora de determinar el percentatge, 
per tant, són finalistes, i s'haura d'estar, en primer 
Uoc a aIlo que ja inicialment va dir el Conseller, per 
les conversacions que ja hi havia hagut quant als cri
teris de distribució d'aquesta partida concreta que 
manten en a la seva esmena. MoItes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Val replicar, Sr. Antoni Costa? Dis

posa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
lVlolt brcument, slmplement per dir que efectiva

mem hl havla confusió perque el Sr. Conseller d'Hi
seneta, a la Comissió corresponent, sí que ens va dir 
que aquesta partida no era tll1alista, quan ja hi havia 
un escrit del Conseller de Turisme que no deia el ma
teix; o sigui que aquí, evidentment, hi va haver con
fusió. Després, en el fons, conlinuam amb la mateixa 
cosa, perque no és que estiguem d'acord alla on s'apli
quin, alla on es puguin aplicar aquestes sllbvencions, i 
s'apliquen a coses moll concretes, com es diu, com 
voste ha dit, ja que aquí queden obert.!s, massa ober
tes, les coses concretes alla on es poden aplicar, i no 
tenim cap seguretat que aix6 s'apliqui en els llocs on 
realment fa necessitat. També bastaria recc,rdar que el 
mateix Conseller de Turisme al seu propi programa 
va dir que un deIs propósits més urgent,; que tenia 
aquesta Comunitat Autonoma era millorar els serveis, 
fer una es cola ele turisme internacional, evidentment 
el'alguna forma tenelrien cabuda clins aquesta millora 
de serveis turístics aqueixes partides, pero queden sen
se concretar i, per tant, nosaltres hem de mantenir l'es
perit d'aquesta csmena que no és altre que s'apliqui 
d'una forma que sigui adequada a les necessitats de la 
nostra comullitat. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoJtes gracies, Sr. ConselIer, Sr. Diputat. Sr. Con

seller, té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
No, jo quant a la confusió vull aclarü- que precisa

ment, el que l'ha prodtúda és que atípicament i no 
complint la metodologia s·hagin consignat dins un De
cret de Transferencies de Turisme quamitats co[res
ponents a capítols 4 i a capítol 7, que pel fet de, en 
principi, estar consignats dins el Decret, feien que 
aquestes partides no fossín de tipus finalista, pero, 
com que, quan s'ha anat a percentatge s'han tret aques
tes partides al marge; per tant, en relació a aquest 
tema, hem d'estar pendents cl'alla que s'acordi a la 
Comissió consultiva per a la distribució d'aquestes 
quantitats, i els criteris no estan a aquests moments 
determinats del tot, perque, precisament, la Comissíó 
consultiva, com dic, s'esta reunint, com ja va anun
ciar el Conseller de Turisme per marcar quins són els 
criteris; el! ja els va avanc;ar els criteris que maneja
ven a aquell moment; quan els criteris estiguin ulti
mats, s'aplicaran aquests critelis concrets que són els 
que aplicaran totes les Comunitats Autonomes perque 
aquestes quanti1ats es mantenen per dur una política 
conjunta, homogenia i coherent entre totes les Comu
nitats Autonomes en aquesta materia. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller, esta obert el torn en 

cont ra de l'esmena. No volen fer ús d 'ell? Aleshores, 
passarem a la votació de l'esm ena 573. Per tant, les 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin a favor de l'esm ena, 
es volen posar drets, per favor? 23, 23 Ó 22? 22, eh? 
22, poden seure, moltes grad es . Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin en contra de l'esmena, es volen posar 
drets, per favor? 28, 28, gracies, poden seure. No hi ha 
abstencions. Per tant, queda debut jada l'esmena. 1 
passam a la votació de la secció 1.~. Turisme, que 
queda assentada en la quantita t global de 131.877.000 
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pesse tes. Per tanl, les Sres. i Srs. Diputats que esti
guín, que votin a favor de la secció 1.2. es volen posar 
drets, per favor? 28, poden serne, moHes grades. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la secció, 
es volen posar drets, per favor? En contra? No, no 
hi ha vots. Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen es 
volen posar drets, per favor? 22. Queda aprovada la 
secció 1.2. 1 passam a l'examen de la secció 1.3. que 
manté viva l'esmena 560, del Grup Esquerra Nacio
nalista (PSM). Sí, pemó, a la secció 1.3. hi ha viva 
l'esmena 588, del Grup Socialista. Vol fer lectura d'eHa, 
Sra. Secretaria, per favor? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena a la totalitat de la secció. Secció 13, culo 

tura. Per reducció de les següents partides, partides 
13.01.61.30, campanya de normalització lingüística, 20 
milions de pessetes; parlida 13 .02.61.31, edició obra Ra
mon Llull, sense determinació. Partida 13.02.61.31., ceno 
tre cultural, 15 milions de pessetes. Partida 13.02.61.31, 
museus locals, 5 milions de pessetes. Motivació: falta 
de temps per dur a terme aquestes activitats si abans 
no es té un projecte i una estructuració; per altra 
part, la partida destinada a museu local no correspon 
a la concepció museística moderna. Palma, 25 de maigo 
El Portaveu, Felix Pons. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per a la defensa de l'esmena té la 

paraula el Sr. Tirs Pons. Disposa, Sr. Tirs, de cmc, de 
deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats, quan 

es van discutir, quan el debat de la totalitat o l'es
mena totalitat a aquests pressuposts, es va dir que 
precisament era la Conselleria de Cultura, aquesta sec
ció d'educació i esports, la que presentava un progra
ma d'actuació més coherent o més especificat, una cosa 
era l'espessor, obviament, i una altra és estar-hi 
d'acord. Fent una lectura del progralna i fent un se
guiment de les xifres que ens presenten al Pressupost, 
efectivament, nosaltres no podem estar d'acord i tenim 
serios os dubtes que es puguin fer totes les coses que 
es prometen en el programa d'actuació. Si per simpli
ficar, i s'han d'emprar xifres, la Conselleria de Cultura 
al seu Pressupost dedica, de cada cent pessetes a re· 
muneració personal, 40 pessetes; a compra de venda i 
serveis, 22 pessetes; a inversions reals, 25 pessetes; 
són xifres tretes d'aquests 760.392.182 pessetes que 
formen el pressupost de la Conselleria d'Educació i 
Cultura. Si feim un repas als diferents serveis que con
templa aquesta secció, ens adonarem que hi ha una 
gran part de diners que, en certa manera, es poden 
gastar amb discrecionalitat per part del Conseller, o 
que no corresponen a a110 que es promet en el pro
grama d'actuacions. Per exemple, serveis generals, sub
vencions a famílies i institucions sensc finalitat de lu· 
ere, 11 milions i mig de pesse1es; programes diversos, 
24 mUions i mig de pessetes i fins aquí és on hi ha la 
partida de 20 milions de pessetes, per a la Normalit
zació Lingüística, que segons unes declaracions que 
han aparegut aquests dies o fa poc als diaris, aquesta 
Campanya de Normalització Lingüística només és el 
marc de les campanyes que faran cada un deis Con
selIs Insulars. El Consell Insular de Mallorca, si no 
estic equivocat, Ji ha dedicat 20 milions de pessetes, en· 

cara no té decidit quina ha de ser la Campanya de Nor
malització Lingüística i ara ens ofereixen, amb 20 mi
lions, posar marc a aquesta cosa que no existeix; els 
altres 4 mílions i mig no es diu amb que s'invertiran. 
Si passam a la secció de cultura, amb una quantitat 
global prou important, de 133 milions i mig de pesse
tes, ens ofereixen per seccions, dedicar 20 milions i 
mig de pessetes al següent: exposicions, amb una dí
visió de majors i menors, estam a la meitat d'any com 
aquelles exposicions s'han fet; un recobrament al tea
tre escolar, de batxillerat i de formació professional; 
suport a les publicacions, com s'ha fet? Si ha una po
lítica de publicacions per part de la Conselleria, esta 
explicada? La coneixem? Es pretenen editar les obres 
completes de Ramon Llull, magna empresa; no esta 
quantifícat, no se sap el que costa, no es diu. Es pre
tén fer també, amb aquests 20 milions i mig de pesse
tes, no ho oblidem que aixo és la referencia, extensió 
cultural a la tercera edat a Inca i a Maó. Que jo co
negui, a Maó, a tercera edat no s'hi ha dedicat, ni fun; 
ciona, que sapiguem, res, promogut des de la Comuni
tat Autonoma dedicat a aquest sector de la població 
que tots estimam tant. També es promet dins eIs 20 
milions i mig de pessetes concerts per a joves; han 
comen;,:at? a qui s'han donat? Es promet també pro
moció, difusió de la música, dansa, art dramatic, ober
tura d'una escola taller d'instruments tradicionals, que 
supas que aixo encara no esta comen;,:at, camps de 
treballs, intercanvis culturals amb altres Comunitats 
Autanomes, foments d'art plastica, cine.!lla, fotografía, 
organització d'exposicions, certamens, etc. Amb 20 mi
lions i mig de pessetes. Perdoni, no ho puc creure, aixo 
no hi cap, amb 20 milions i mig de pes se tes no ho 
poden fer. Pasam a un altre capítol, sempre dins Cul
tura, restauració de monuments, i promet acabar les 
obres del 83 i les obres projectades per la Direcció 
General de Cultura sense saber ni dir quin es són, no 
les coneixem, per tant, són desconegudes. Dedica a 
arqueologia, a la realització de necessaries campanyes 
d'instaHacions, que són de vital importancia, 20 mílions 
de pessetes, i a un centre cultural 15 mílions de pes
setes, i amb aquests 15 milions de pessetes es pretén 
l'adquisició d'un edifici de valor arquitectonic i pa
trimonial per dedicar-lo a centre cultural, amb 15 mi
lions de pessetes. Es veu que les propietats immobilÍa
ries de Mallorca, o deuen anar barates, o admetem que 
amb 15 milions de pessetes no hi ha Casa de Cultura, 
ni es diu la localització ni a quins criteris correspon, 
quan hi ha una Casa de Cultura aquí i hi ha altres 
Cases de Cultura que no es dinamitzen, que no s'utilit
zen per part de la població ni hi ha un programa de 
dinamització de les Cases de Cultura que hi pugui 
ha ver en funcionament a qualsevol indret de qualse
vol de les Illes. I aquí dins, també, per aquí hi ha una 
cosa que li diuen museus locals, obertura de museus 
en coHaboració amb els respectius ajuntaments; xifra 
per fer aixo 5 milions de pessetes. Sembla que amb 5 
milions de pessetes i tenint un museu tan important 
com el de Muro, tancat i des de fa quasi un any que 
esta transferit, és prou important que s'especifiqui 
més o que no es facin aquestes promeses d'obertura 
de museus en coHaboració amb els respectius ajunta
ments. 1 després surt la sorpresa, 5.300.000, inversions 
diverses d'ineludible interes per a la Comunitat Auto
noma en materia de cultura; jo supas que deu ser una 
ironia. Passam a la Secció d'Educació, contractació d'un 
tecnic perque prepari les transferencies, contractació 
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d'un tecnic que prepari les transferencies; aquest se
nyor ha de cobrar 1.112.000 pessetes; bé, tal vega da és 
que fan poca feina, peró vaja, i dins aquí una partida 
de 18 milions de pessetes, 5 milions deIs quals s'han 
de dedicar a un estudi sobre la situació actual de l'en
senyament a Balears, de 5 milions i 13 milions, que, si 
no vaig equivocat, són 13 milions finalistes que pro
venen ja del Ministeri a perfeccionament i reciclatge, 
13 milions de pessetes de perl"eccionament i reciclat
ge; l'enhorabona, perfecte, dedicat a qui? quan es fara? 
qui ho rebra? on es fara? quines seran les condicions 
per poder beneficiar-se d'aquests 13 milions de pes
setes de perl"eccionament i reciclatge. A museus i bi
blioteques, que també hi dedica aquesta Conselleria una 
quantitat total de 31, pero bé, hi ha personal també, 
pretén amb 2.950.000 pessetes, promocions i estudis 
amb una forta participació, Arxiu de Mallorca, Museu 
de Mallorca i d'Eivissa, també, Biblioteques Públiques 
de Palma i de Maó, coneixent la situació de la Biblio
teca de Maó, que esta precaria, dins un edifici, que 
no és competencia de la Comunitat Autónoma recupe
rar-lo, és del Ministeri de Cultura, i així ens ho fara, 
pero tots aquests projectes amb 2.950.000 pessetes? Em 
perdoni, he de ser esceptic, no ho puc creure, que es 
pugui fer a~o. Si passam a esports, tornam trobar 
aquestes a famílies i a institucions sense finalitat de 
lucre, 31.602.000 pessetes, que aquí dins, esta clar, hi 
ha les subvencions a joventut, a esport, a lleure, etc. i 
bé, i vostes em diran que vostes ja presentaran una 
liquidació del pressupost i que després ja ~abrem com 
s'han utilitzat. Perdonin, pero és que nosaltres no ens 
en podem fiar perque el darrer semestre de l'any pas
sat, del 83, responent a una petició de documentació, 
vam tenir sorpreses prou notables, que no són totes, 
pero van funcionar així un poe.; per exemple, entre ~a 
partida i l'altra, entre dues Conselleries U50.000 pes
setes a la Unió Esportiva Poblera; per exemple 500.000 
pessetes al voleibol Son Amar, que ara esta de moda; 
80.000 pessetes a l'Organització Juvenil Espanyola; més 
subvenció, per exemple, al Son Vida Club de Golf, 75.000 
pessetes que la mateixa federació, 50.000. Pero alla on 
ja és preocupant, i no perque la finalitat que tenguin 
aquests diners, o els que van rebre aquests diners no 
se'ls meresquin, peró em sembla que no és Educació i 
Cultura que ho havia demanat, hi ha unes subvencions 
donades per la Direcció, cedides a través de la Direcció 
General de Cultura, tot d'una acab, Sr. President, que 
les hi he de llegir, total són 1.437.000 pessetes de l'any 
passat, peró miri qui són e1s beneficiaris: Coordinado
ra de Minusvalids, Associació Mallorquina Pro-Subnor
mals, Pro-Subnormals de Manacor, La Puríssima, Pro
Subnormals de Sóller, Mater Misericordia, Associació 
Cultura de sords Palma, ASPROM, Patronat Subnor
mals d'Inca, Asociació Balear de Cecs, ASIMPROMS, 
Menorca. Direcció General de Cultura, que estigui dins 
e1s fons d'assisUmcia social, em semblaria perfecte, 
pero que la Direcció General de Cultura do ni aques
tes subvencions, a~o és el que ens confirma que dins 
aquestes ajudes a famíIies i a institucions sense finali
tat de lucre hi ha discreccionalitat per part de la Con
selleria, i Sres. i Srs. Diputats, no em vull fer pesat, 
dins la discussió del programa que va presentar el Sr. 
Conseller a Comissió, li vam dir, si no record mala
ment, que el seu programa era confús, profús i difús. 
Després d'haver vist aquests Pressuposts no tenc per 
que canviar d'idea sobre el programa d'Educació i Cul
tura. Aquest ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabi, Sr. Diputat, acabi. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Pressupost és equinoccial quant al temps, pero 

em sembla que sera de solstici d'hivern per quant 
les sombres predominaran damunt la lIum. Moltes 
gracies. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies . En nom del Govern té la paraula el Sr. 

Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, vull dir, i amb 

aixó empraré una paraula, una expressió que empra 
moItes vegades, molt sovint, el Sr. Alfonso, que en 
aquest cas, estic asto~at. Estic astorat perque cree 
que en aquest cas s'ha equivocat el Sr. Pons de lloc; 
el Conseller de Cultura va compareixer davant Comis
sió, totes les preguntes que voste ha fet aquí, a aquest 
moment, varen tenir oportunitat, varen tenir oportu
nitat de fer-les-hi dins Comissió; no es varen fer, crec 
que voste no va compareixer a la Comissió aquesta, 
perque no forma part de la Comissió d'Economia i 
Hisenda, pero hagués tengut oportunitat de fer-Ji totes 
aquestes preguntes que esta fent a aquest moment i 
se li hagués contestat adequadament a cada pregunta, 
perque el Conseller va venir i es va brindar a tot ti
pus de preguntes que se li volguessin fer, relacionades 
amb els pressuposts seus, ocasió que no es va aprofi
taro En relació a les partides que hi ha esmentades, 
quant a la campanya de normalització lingüística, eH 
mateix el Conseller mateix ja va puntualitzar que 
dins el segon període de sessions, és dir, si no m'equi
voc, a principis d'octubre, presentaria l'oportuna llei 
al respecte. En relació a les edicions de les obres de 
Ramon Llull, va explicar, i em cenyesc a l'esmena, per
que crec que en aquest cas ens hem de cenyir a les 
partides que hi ha esmenades i no a tota la secció, a 
aquests moments no s'esta fent una explicació de vot 
a tota la secció, sinó que el que s'havia de fer era 
defensar una esmena concreta; en relació a les obres 
de Ramon Llull, va afirmar que la quantitat que es 
preveia era 600.000 pessetes corresponents a un conveni 
que estava pendent de firma amb la Generalitat de Ca
talunya i Valencia. En relació al Centre Cultural, en 
relació als 15 milions de pessetes, va manifestar que 
és el que volia fer amb aquesta quantitat i les previ
sions que tenia al respecte, i també per allo que per
toca a la partida de 5 milions de pessetes corresponents 
a Museus Locals. Jo el que sí vull dir a aquests mo
ments és que el que s'ha-via d'haver fet al nostre ju
dici, o al meu judici, havia d'haver estat defensar l'es
mena i no fer una explicació de vot, en el cas que ja 
s'hagués votat la secció sencera; aquí es venia a de
fensar una esmena, concreta, a Cultura, amb unes par
tides concretes i aquí era alla on ens havíem de cenyir, 
i ha estat el que manco s'ha feto Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. Vol replicar? Disposa d'un 

temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. Bé, el 

que havíem d'haver fet i no hem fet ho deixarem anar, 



DIARI DE SESSIONS / N(un. 21 / 27 28 juny 1984 615 

és una esmena a la totalitat de la secció, segona, que 
eSla nlOllvauCl per una reaucclO de partldes, pero a la 
totall.a[ de la SéCClO que UlU l'esmena; si quan es dis
CULelX el pressupost u Wla Comurntat Autonoma, o el 
d'Wla entnat lOcal, m'es igual, no s'ha d'entrar dins 
discuSSIÓ polítIca, la dlSCUSSlO de pressuposts és una 
discussió tecrnca de xItres, només; el pressupost, els 
números i les partides només reflecteixen la in.enció 
pollUca que té la majoria en el Govern, per fer o dei
xar ue fer una cosa o l'altra; si no ho podem discutir, 
ac;:ó, si no podem discutir la política que a través del 
pressupost el Conseller corresponent vol fer a la scva 
actuacló, no és una discussió de pressuposl", és Wla dis
cussió de comptabilitat. Per tanl, nosaltres hem aprofi
tat el moment, i crec que és el moment adient de fer 
una esmena seriosa a la totalitat de la secció per adduir 
una serie d'errors, sense cap crispació i a més creient 
que és molt més ambiciós el que diu el programa que 
els diners que hi ha destinats per fer-ho. Senzillament, 
hem manifestat un interrogant. Que ac;:o ho havia d'ha
ver fet a Comissió i no ho havia de fer al PIe? Per 
que no es pot fer al PIe? Vull dir, les esmenes es dis
cuteixen a Comissió i aquelles que no :;'admcten es 
mantenen al PIe; no form part de la Comissió d'Ri
senda ni em vaig poder trasiladar per interrogar el Sr. 
Conseller que sembla ser que amablement va anar a 
aquesta Comissió, pero a<;:o no impedeix de cap mane
ra ni pot impedir que aquí presentem una serie de dub
tes o punts de desacord que tenim amb el programa 
presentat, ni amb el pressupost presentat, defensa l'es
mena fent Clna -crítica a I'actuació política i a l'instlu
ment que té, a l'únic instrument que té per dur-Ia a 
terme, que són els duros deis pressupost; per tant, es 
poden parlar de les obres de Ramon Llull, deIs 20 mi
lions de pessetes de Nonnalització Lingüistica, dels 5 
milions de pessetes de Museus, es pot parlar de tot a~o 
i es pot parlar de tot, de tota la resta. I jo crec que 
ha estat en aquest sentit i no ha estat en un altre; 
voste jutja que jo no ho havia d'haver dit, perdoni si ... 
no modificaré el meu criteri perque voste ho digui, jo 
crec que s'havia de discutir lot, i així ho he fet, amb 
tota l'amabílitat possible, perque crec que hi ha raon5 
de fons per mantenir una esmena a la totalitat de la 
secció, gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Tirs Pons. Té la paraula el Conseller 

Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Pons, era una esmena a la secclo, integrada 

per una serie de partides concretes a aquest cas, que 
eren les que s'esmenaven; va tenir, hi ha haver opor
tunitat, hi ha va haver oportuniúit, com dic, de dema
nar al Conseller qualsevol explicació sobre qualsevol 
partida, i aixo va ser en Comissió. No ens negam aqui, 
que sí ens oposam és que el Conseller comparesqui da
vant COnllssió, se li facin una serie de preguntes molt 
concretes i es deixin la majoria de preguntes per dur
les a PIe. Com voste sap, el Govern va fer un esfor~ 
de fer compareixer tots els Consellers davant Comissió 
perque donas sin alla totes les explicacions que els de
manas sin i el Govern va complir en aquest aspecte. 
Ara, segons veim, qui en aquest aspecte no ha complit 
és voste, i tenc la impressió que fins i tot no es va 
molestar, fins i tot no es va molestar a parlar amb eIs 
companys seus de Comissió en relació a la partida de 

l'edició de Ramon Llull, perque alla mateix el Conse
Her va dir ben clarament, aqui voste ha dit que no 
sabia quina quantia era, i alla mateix el Conseller va 
dir dins Comissió que la quantia era de 600.000 pesse
tes, i que responien a un conveni específic que s'havia 
de firmar amb la Generalitat de Catalunya i la de Va
lencia. És a dir, que aixo, en aquest aspecte, el que 
s'ha demostrat és una deseoordinació; lament, en certa 
manera, el que ha passat amb aixo, i voldríem que en 
successius pressuposts, quan els Consellers compares
quin davant Comissió, independentment que llavors 
dins Pie es reproduesquin tates les preguntes que se'ls 
facin dins Comissió, pero que almenys el debat que 
es faci dins Comissió en aquest aspecte sigui més se
riós que el que ha estat aquesta vegada. Molees graeies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Soler. Esta obert el torn en con

tra. Aixo era qüestió incidental del Govern, acaba aques
ta qücstió incidental. Dins el tom en contra, volen in
tervenir en contra de I'esmena? No. Si vol voste fer 
ús ara, durant cinc minuts, jo 'li don el temps. D'acord. 
Perque ... 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, bé, em sembla que és una interpre

tació atípica del Reglament. 

EL SR. PRESIDENT: 
És una qüestió ... 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Ara si voste em dóna cinc minuts, . . . 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia creu, després d'haver-los es

coltats, que vostes tenen ganes d'amollar-ho tot, i jo 
crec que ho han de fer, de manera que, si no vol fer 
ús ningú en torn en contra, voste hagués tengut, 1i ha
guéssim fet ús un dret de replica; aclaresqui dins 
aquest ... per un període de cinc minuts si vol dir qual
que cosa. 

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
Sr. President, molt agralt, molt agrai:t. No, senzi

llament, recordar-li que la motivació de l'esmena és, Ji 
he demanat si no és per una qüestió d'ordre per He
gir l'esmena, dins la motivació posa: falta de temps 
per dur a terme aquestes activitats si abans no és té 
un projecte i una estructuració. No és una esmena als 
quatre punts només, sinó que té un sentit un poc més 
ampli, Sr. Soler. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, vol contrareplicar? Aleshores, se

nyors, ara passam ja a la votació, de Cultura, com a 
Govern? Queda oberta una qüestió incidental nova. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. Presiden!. 

EL SR. PRESIDENT: 
No té limita ció de temps. 

EL SR. GILET GlRART: 
En primer lloc, li he de dir, Sr. Pons, que si el 

que volia voste és que tots els Diputats s'assabentassin 

_ .. --------------------------------------
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de les seves preguntes, ha encertat el lloc adequat, eh? 
A pesar que JO valg estar a Comlssió durant tres quar!s 
d'nora, i nagués esrat tot el temps que llagué s tet fal
ta per contestar toces les preguntes que leía, i li asse
gur que se'n varen fer a bastamcnt. Jo procuraré con
testar-li tot el que voste m'lla estat dlent aquí, amb 
molta rapidesa, no ha fet tan aviat que qualque vega
da m'ba estal impossible prenelre notes. En primer lloc, 
la partida 13.01 d'll milions i mig ele pesseles de sub
vencions, m'est.ic referint a servicis generals, hi ha un 
Decret ele Subvencions, aprovat pel Consell de Govern, 
pendent de publicació al Bolletí, i aquests 11 milions 
i mig de pessetes s'adequaran a aquest Decret. Pel que 
fa referencia a les inversions, 613 del servici 13.01, dels 
20 milions de pessetes de Normalització Lingüística, les 
vaig explicar davant Comissió i en línies molt grosses 
i molt llargues o molt amples les explicaré exactamen t 
igual. He de dir, en primer lloc, que em sorpren enor
mement que el Partit Socialista esmeni Wla Campanya 
de Normalització Lingüística, cosa que pareix que té 
com a sentit exclusiu que la llengua és un tema re fe
rent, de referencia exclusiva ele l'esquerra, i que la dre
ta no hi pot posar, perdoni l'expressió, ni el dit petit. 
Aquesta Campanya de Normalització Lingüística, con
testant a una part de l'esmena ci ' a una ele "les motiva
cions de l'esmena, esta suficientment programada, en 
les línies mes tres, perque es pugui dur a terme o ini
ciar una execució de manera immediata .. En primer lIoc, 
té com a finalítat fonamental preparar el camí de la 
futura Llei de Normalització Lingüística, vol ser marc 
de les campanyes deIs Consells Insulars, i quan em re
feresc i utilitz la paraula marc, em referesc que no vol 
ser intromissió de les campanyes deIs Consells Insu
lars; i 'com a punt fonamental vol que el poble de les 
Balears prengui consciencia del fet que la llengua no 
és un element de divisió ciutadana. Amb els fins i efec
tes d'aconseguir aquests tres conceptes generals, es 
pensa, i així ho vaig anunciar a Comissió, crear una 
Comissió de Coordinació d'aquesta campanya, alla on 
estiguin representats els mateixos Conse!ls Insulars, els 
Grups Parlarnentaris, personatges del món cultural i la 
Universitat, per descornptat. Hi ha previstes, dins aques 
tes línies mestres, insistesc, unes actuacions general s i 
unes actuacions concretes; aquestes aetuacions es refe
reixen a addició de cartells, que facin referencia respec
tivament a llengua, historia i cultura de les Balears, 
mitjanc;:ant un concurs d"idees; a edició en !libres de 
llengua catalana, com són, per exernple, la eontimütat 
del fans documental del Regne de Mallorca, del qual 
vos tes van rebre el primer exemplar, si no record ma
lament; edíció d'una historia suecinta de les Balears i 
d'una antologia literaria que al seu moment es pensa 
utilitzar com a llibre de text; un aspecte fonamental 
per a la norrnalització que són els cursos de reciclatge 
per a adults i per a funcionaris ele la Comunitat Au
tonoma i de l'Administració Periferica; continuar amb 
la campanya o amb la labor del suport generic; editar 
un fullet explicatiu d'allo que és la Campanya de Nor
malització, que és el que representa la llengua, com a 
element no divisori deIs ciutadans; propiciar, per part 
de la Conselleria, uns escrits i una publicació d'aquests 
escrits o articles, per part de personalitats; establir uns 
concerts per emissores de radio per preparar progra
mes de radio en llengua catalana i al tres accions, com 
poden ser espots publicitaris a televisió o ajudes a 
Ajuntaments, etc., etc. Voste ha fet referencia i .la el 
Conseller d'Economia i Hisenda lí ha contestat, al tema 

del patronat de les edicions de les obres ele Ramon 
Llull, aixo és una consecució que s'espera obtenir des
prés ele converses amb la Generalital de Catalunya i 
la Generaliiat Valenciana, i el cost per part de la Con
se!leria són 600.000 pessetes. Quant a l'aClivitat referent 
a patrimoni, tenguem present que aixo és una partida 
en part ja concreta corn, per exemple, la restauració 
de La LIotja, l'única cosa que hem ele ter és pagar 
aquesta restauració de La LIo~ja, l'última fase feta; o 
l'Església del Roser de Menorca. Es pcnsen iniciar res
tauracions a Casa Llaneras, al Castell el'Eivissa, a Son 
Bou de Menorca, a les Muraeles d'Eivissa, i arribar al 
conveni, o firmar el conveni que ja esta establert amb 
el Ministeri de Cultura quant a la inver.3ió d'un ten; 
de 50 milions de pessetes per a la primera fase de 
Ca'n Comasema. És a elir, que aquesta elisposició de 
la Comissió de Patrimoni, 18 milions ele pessetes a un 
total 18 milions de pessetes. Per a la creaeió de museus 
locals, jo li he de dir que lament enormement no po
der entendre quina és aquesta concepció moderna o 
modernista deIs museus; el que es pretén amb aquesta 
aportació, amb aquesta partida de 5 milions de pesse
tes és iniciar una labor ele creació o el'infraestructura, 
ele dotació d'infraestructura a Museus Locals com pot 
ser el de les Palsses d'Arta, o com pot ser el d'Alcú
dia, de PolI en tia, concretament. Arqueologia, efectiva
ment 20 milions ele pessetes per a arqueologia, que es 
destinaran 12 milions de pessetes per excavacions; hi 
ha aquest conveni ... que han quedat 56 !loes de treball, 
tenint preS1ent que hi ha la Comissió d'Arqueologia 
que és la que ha de retre compte, o ha de donar les 
instruccions o ha d'aconsellar quines excavacions s'ban 
de fer, la conservació deIs jaciments arqueologics exis
tents, les publicacions i les urgencies que es puguin 
proeluir. El Centre ' Cultural, li he de dir que del Cen
tre Cultural ja en vaig parlar suficientment a Comis
sió; efectivament es pretenen destinar enguany 15 mi
lions de pessctes per a l'::¡dquisició d'una casa de Cul
tura, adquirir aquesta Casa de Cultura, i li assegur, Sr. 
Pons, que si el ConselIer no es digués que té aquesta 
casa i que li costa aquesta quantitat, no hauria posat, 
no hauria estat tan exacte i tan concreto Pero no em 
elemani voste més explicacions, perque per bon camí 
de les converses i perque no hi hagi interferencies, que 
eniene que no han de succeir, no li donaré més expli
cacions; tal vegada, li puc donar, a títol purament par
ticular, si ve al cas i confiant en la seva, que m'ho ha 
reconegut, m'ho ha manifestat, amistat. Quant als 13 
milions que fan referencia a reciclatge li he de dir 
que, a educació, li he de dir que són 13 milions de 
pessetes transferits pel Govern, pel Govern Central, i 
es destinen a l'escola de reciclatge de mestres de ca
tala de les Illes i a l'Escola d'Estiu amb els percentat
ges corresponents. Pel que fa referencia a la partida 
280, de 2.950.000 pessetes Ji he de dír que aquesta par
tida, de principi esta destinada a sufragar les despeses 
d'ordenació i catalogació de la Biblioteca i Arxiu de 
Menorca per la urgencia que, a aquests moments, la la
bor requereix; així mateix s'intentara que el credit con
signat es pugui emprar per altres accions que no pu
guin tenir aquest caracter urgent, és a dir, que fa re
fel1encia concretament al tema de la Casa de la Cultu
ra, de Menorca, de Mercada!. Voste rn'ha manifestat, 
quant a la partida de 1.400.000 pessetes de subvencions 
a distintes entitats d'assistencia social, jo li he de dir 
que aixo és una transferencia del Ministeri d'Educació, 
de Cultura i que esta dirigit, precisament a la Direc-
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ció General de Cultura, i la Direcció General de Cul
tura el va dur a Consell de Govern i va aprovar aquest 
repartiment; no, no, entenc jo que no és cap interfe
rencia dins el FONAS ni a cap de les funcions d'assis
tencia social deIs Consells Insulars. Quant a la partida 
480 de, 481 de deport, transferencies corrents a asso
ciacions, són 31.602.000 pessetes, els quals es pensen 
destinar a ajudes directes a federacions, 14 milions i 
mig de pessetes, a centres de perfeccionameut tecnic, 
1 milió i mig de pessetes, a beques per a esportistes 
actuals, 1 milió i mig de pessetes, entre els quals es 
troben ja els olímpics, els esportistes balears que han 
d'acudir a Estats Units, Sr. Seguí, Bellín i Rosa Costa, 
que fan referencia a tir olímpic, a vela i a nata ció sin
cronitzada, i a part d'aixo, es destinaran 2 milions i 
mig de pessetes a grans esdeveniments. Naturalment, 
voste podra dir que la Conselleria d'Educació i Cultu
ra, ja ho va dir en la primera intervenció d'aquest Con
seller davant la Comissió, és una Conselleria molt am
biciosa, és una Conselleria que pretén fer moltes co
ses. Jo, lamentablement, li he de dir que m'estim més 
quedar-me curt per les coses que vull fer que m'acusin 
que no vull fer res; jo intentaré, com per exemple el 
concert per a joves que ja s'ha realitzat, seguir dins 
aquesta política d'actuació, de programació i d'actuació 
definitiva, i esper que el temps ens sera suficient i 
que la programació feta ja des de fa mesos, es pugui 
dur a terme quan aquests pressuposts quedin aprovats. 
Res més i moltíssimes gr2\cies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Francesc Gilet. Per replicar, vol 

fer ús de la paraula? Disposa, Sr. Pons, d'un temps de 
cinc minuts. 

EL SR. PONS PON S (TIRS): 
Gracies, Sr. President. Sres. Diputades, Srs. Dipu

tats. Ningú no esta en contra de la Campanya de Nor
mali1zació Lingüística, i el meu Grup tampoc no esta 
en contra, esta a favor; estem comen<;ant el mes de 
juliol, hi ha 20.00Ü.000 de pessetes per a una Campanya 
de Normalització Lingüística i encara no se sap quan 
ha de comenyar ni com, perque tampoc no esta pro
gramat, en el Consell Insular de Mallorca, per exem
pIe, i a<;o no és una crítica en contra, a<;o és constata
ció de la realitat, ayo és aixines i no és d'una altra 
manera, i si voste no gasta aquests 20 milions de pes
setes i n'hi sobren molts d'aquí a dia 31 de desembre, 
voste haura fet una mala gestió deIs diners públics. Jo 
li dic que entre el programa que voste presenta en el 
pressupost i les xifres que hi destina, em sembla que 
hi ha una descoordinació i li manifest; voste troba que 
no, perfecte. N{)saltres, la nostra obligació sera conti
nuar la feina que voste faci i demanar-li comptes de 
veure si ha complit amb tot el que ens ha promes. Els 
cursos de reciclatge dedicats a funcionaris, a gen! gran, 
ha comen<;at, estem comen<;ant l'estiu, han de comen
<;ar el mes de setembre, sobraran diners, en faltaran, 
com esta estructurat, com es veu l'acció; és a dir, jo 
el que li dic, li alab moltes coses que voste posa, vos
te vol fer una quantitat de coses i les enumera, pero 
després s'han de traduir en unes xifres i en un temps. 
Em permeti, que temps i xifres i el que diu no esta 
coordinat, em sembla que, em sembla que hi ha una 
descoordinació clara; la nostra missió sera fer el se
guiment adequat per veure si voste compleix o no 
compleix. No li vull explicar la concepció moderna de 

museus, de museus o no museus, es tracta que el mu
seu no és només un !loe alla. on hi ha objecles que 
el.s luristes van a v isitar pagant o no pagan!, es tracta 
que són uns lloes de vida dinamica aUa on es pro
mouen activitats de participaeió, de la gent del poble, 
>aQO és la concepció moderna i no modernista, p J"() 

a9Ó és de manual, no m'bo invent i Ji die amb tata 
l'amabilitat possible; amb ganes de coHaborar, no Ii 
dic gratuitament. Vos te, quant a cases de cultura, ar
xius i tal, la partida de 2.950.000 pessetes que diu que 
destina a la ubicació de la Biblioteca de Maó, em cons
ta ague ta acció, pero voste e l que no pot [er despré 
és dir que tara una acluacié també amb aquests di
ner'S a ¡'Arxiu de lII1allo¡-ca, Biblioteca de Palma, Museu 
d'Eivissa, sembla maS a poca farina per tant de pa. 
Em penneti que ho dubli, j a<;o és el que he expres
sat, qu e voste totes aquestes coses que ha dit les pre
tén fer, d'acord, jo l'Lm ie que malljfest és el meu dub
te raonable que voste aconseguesqui fer-ho amb els 
mitjans i amb el temps que li falten dins el 84. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Vol fer ús de la paraula? 

No té limitació de temps. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Una, no, només una petita 

matisació, i és que no em confongui voste els 2.650.000 
de pes se tes que jo li he manifestat que era per a la 
cosa concreta i no me'ls mescli amb els museus i els 
arxius, q ue aixo con'espon al servid 13.06, i he «anal 
les distinte partirles amb els dislints capítols, n o, és 
que voste e ls ha confÚs. E.s a dil', el Museu, l'Arxiu i la 
Biblioteca tenen servicis dependen ts, independenLs, 
quant a 'Iu , que· jo no seré capae;:, bé ido, voste ha 
cliu, ha ha di( des del comen~ament, voste té una incre
dulitat cap a aquest Conseller o cap a la capacitat d'ac
tuació d'aquest Conseller, al manco veig que no la té 
quant a la imaginació d'aquest ConseiIer, i l'altra ve
gada feiem r eferencia a l'any 67, jo avui he de fer re
ferencia també al maig del 67, farem, actuarem amb 
imáginació i amb rola la rapidesa possible. Per tant, 
no insistiré més en la distinció de museus modernistes 
o no rnodernistes, o moderns o no m odems, jo entenc 
que aixo és el programa que ha de dur a terme la 
Conselleria i aixo és el programa que dura a terme la 
Conselleria i, en e l momenl de la liquidació, voste es
tara alla per dir que no ho he fet, o que ho he fet, es
per que així sigui, sobretot aixo darrer. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConseIler, i passam, acabat el 

debat, a la vota ció de l'esmena 588, per la qual cosa, 
les Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de l'esme
na, es volen posar drets, per favor? 23, 23, poden seu
re, moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
en contra de l'esmena, es valen posar drets, per favor? 
27, 28, moltes gracies, poden seure. No hi ha absten
cions. Per tant, queda rebutjada l'esmena, i passam a 
la votació de la secció 1.3. per la qual cosa, les Sres. 
i Srs. Diputats que votin a favor de la secció 1.3. es 
volen posar drets, per favor? Moltes gracies, 28. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de la secció 
1.3. es valen posar drets, per favor? 23. Poden seure, 
moltes gracies. Aquesta Presidencia, vist el nerviosisme 
que hi ha dins aquesta sala, aecreta a aquest rnomen-~ 
un descans de deu minuts i demana als Portaveus deIs 
Grups Polítics que passin al seu despatx. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Recomen<;:a la sessió. recomen<;:a la sessió. Aquesta 

Presidencia, en ús de les facultats reglamentaries, te
nint en compte les opinions dels membres de la Junta 
de Portaveus, i tenint en compte que el cordó umbili
cal que ens uneíx amb el poble que representam és ia 
premsa, digníssima premsa aquí present, considera que 
una proposta que anava a ter, de suspendre la sessió 
durant dues hores, no es pot fer; com que no es pot 
fer, el tema número u d'aquesta Comunitat és el tema 
que estam tractant amb tota profunditat. Srs. Diputats 
continuam amb la nostra labor, que és molt digna, i 
esperem que els nostres jugadors juguin tam bé com 
puguin perque guanyi Espanya. Continuam, a la secció 
14, a Hisenda Pública no hi ha cap esmena, per tant, 
passam a la votació d'aquesta secció directament, les 
Sres. i Srs. Diputats, que votin a favor d'aquesta sec
ció, es volen posar drets, per favor? Queda aprovada 
per unanimitat. La secció 15, Agricultura i Pesca, té 
l'esmena ~8Z. presentada pel Grup Socialista. Per trac
tar aquesta esmena, la Sra. Secretaria, procedira a la 
lectura previa d'ella. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena a la totalitat de la- secció. Secció 15, Agri

cultura i Pesca. Partida 15.05.47.10, transferencies a 
empreses 10 milions de pessetes; partida 15.05.61.50, in
versions reals, campanyes sanitaries, 20 milions de pes
setes, total 30.000.000 de pessetes. Motivació: no que
den especificades les actuacions que pretén la Conse
lleria amb aquestes ajudes, ni tampoc quins plans d'in
versió contempla. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per a la .defensa d'aquesta esmena té la paraula el 

Sr. Jaum-e Llull. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de 
deu minuts. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A la pa

gina 166 de la memoria del pressupost es qualifica a 
aquest d'un pressupost netament inversor, i em permet 
cridar l'atenció referit al programa d'Agricultura, al 
quadre número 5, on el pressupost d'Agricultura és el 
tercer en inferioritat només part damunt el d'Econo
mía, i d'Interior, inferior,' fins i tot, al de Presidencia. 
A la compareixen<;:a del Sr. Conseller a la Comissió In
formativa, ens va parlar, perdó, del seu programa de 
treball, referit a plagues, hi havia una dQtació per a 
plagues, per a vacunes, ens va parlar en termes generals 
d'associacionisme per a venda de productes, per a ofer
tes en comú; eH sap perfec.tament bé com esta, amb 
quin es condicions estan, per exemple, les cooperatives, 
quant a ofertes, del foment de cuItíu, de nous cultius; 
ens va parlar de divulgació, damunt la premsa ha parlat 
del vi, i ha parlat de fer, també, una exposició del vi, 
l'anyt quej ve. Jo em permet dir-li que és un moti u d'ale
gria, perque almanco una iniciativa de l'Ajuntament del 
meu poble, per ventura, li ha donat Hum a la ConseHe
ria, encara que aquest no sigui el tema de fons del vi. 
Aixo diríem que són les premisses davant el pressupost 
de la Conselleria, ara bé, quina és la situació real de 
l'agricultura? Crec que es poden fer una serie de 
«fla,shos» perque, per tenir un altre punt de vista, per 
exemple de les dades publicades per aquesta Conselle
ria, referides al valor de la producció de l'any 82, es 
díu que la producció agrícola va tenir un valor en pro-

ducció de 17.500 milions de pesseLes, i la ramaderia de 
13.000, és a dir quasi uns 30.000 mil milions de pesse
tes, i hi cap una pregunta, aquí, com es va distribuir 
aquesta renda entre els agricultors? Hi ha tola una se
rie de puntualitzacions o ele punts a la memoria On 
diu que a pesar de la sequía, que també a la Península 
hi ha estat, la baixa de la nostra producció ha. estat més 
forta que a la Península, que el nostre rendiment és 
inferior al nivelI nacional i al de la conca mediterrania, 
que hi ha una competencia molt forta en importacions 
de la península, a pesar de la dificultat de coHocació 
al mercat d'interior relacionat amb l'estanderització de 
qualitat i competencies de la fruita fresca, adquirida a 
Lleida i aHres lIocs, tenim que hi ha una estructura, 
totalment minifundista dins les nos tres ilIes, per LanL, 
aixo és un handicap que és molt mal de superar a 
honor de tenir una rendabilitat, s'empren iecniques an
tigues, fomles de conrear encara antigues, també hi ña 
uns fets, que, tal vegada, com a anecdotes poden i!-lus
trar algW1es situacions que s'han donades, que és que, 
per exemple, un particular per fer una experiencia amb 
el cultiu del cotó, per exemple, esgotas practicament 
una partida d'una entitat coHaboradora, '0 que, per 
exemple, una plantació molt important de pomeres als 
pocs anys i no cree que aquests arbres hagin acabat 
el seu cicle vital, s'esta rabassant per dificultat de co· 
mercialització, no crec que tampoc el Sr. Conseller des
conegui com a referencia un infonne referÍ! als produc
tes que de cara a la Comunitat Europea puguin tenir 
poques dificultats d'adaptació, com són les fruites i 
hortalisses transformades, la canl d'ovella, les aus, xit
xeros, faves, etc., és a dir, amb tots aquests condicio
naments, tenint en compte el que he volgut exposar 
com a primera premissa, d'allo que ens va dir el Sr. 
Conseller i el que figura damunt el pressupost, i tots 
aquests altres condicionants hi cap una pregunta, amb 
aquest programa, amb aquesta filosofia, es millorara la 
circumstancia de la nostra agricultura o simplement 
continuarem administrant aquesta circumstancia? Cri
da l'atenció el que va manifestar el Sr. Conseller quan 
varem parlar de les subvencions sense retorn de l'Agri
cultura que, ho diré en termes vulgars, va dir que el 
peix gros es menja el petit, amb aquesta filosofia, tom 
repetir, es pot donar, es pot desprendre un missatge 
d'esperan~a per a la nostra pagesia, perque millori les 
seves condicions de vida? 1 per acabar, només dues 
qüestions tecniques. Del pressupost de la Comunitat 
Autonoma, referit a l'Institut Provincial de Biologia 
Animal, ja dic al pressupost de la Comunitat hi ha una 
partida de 60 milions, i en canvi a l'Institut de Biologia 
en figuren 57, aquesta diferencia, a que obeeix? Al pres
supost d'IBA, també hi ha una difellencia de 400.000 
en relació al pressupost de Comunitat, a que obeeixen? 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies per la seva intervenció. Té la parau

la el Conseller d'Agricultura, Sr. Simarro. 

EL SR. SIMARRO MARQU~S: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, realment el 

que s'ha tractat aquí pel Diputat no era l'esmena con
cretament, jo 1i volia donar i li donaré totes les expli
cacions a l'esmena, que ja Ji vaig donar a la Comissió 
corresponent, crec que aquí ha tractat més una serie de 
problemes de tipus agrícola, que no, per ventura no és 
el moment adequat, pero els hi vull contestar. Respecte 
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al pressupost, SI es inversor o no és inversor, hem de 
tenir en compte que les transferéncies que s'han fetes, 
a aquest moment, no s'han transferit encara a 10ts els 
organismes inversors, própiament dits, que són ICONA 
i IBA, i, per tant, les transferencies que tenim a 
aquests moments es refereixen més a aspectes de tipus 
administratiu, concretament a tota la cosa de regis
tres, de maquinaria, de bestiar, de concessions de per
mís, d'etc., etc., expedients. Per tant, no poden esser 
totalment inversors, com nosaltres desitjaríem, de totes 
formes hi ha molts de conceptes que no estan inclosos 
en els Pressuposts, perque vénen des de Madrid, direc
tament des de l'Administració Central, com ajudes fina
listes que nosaltres només gestionam, i, per tant, no 
poden estar inclosos a aquest pressupost, sol dir que a 
aquest pressupost es podrien millorar substancialment 
les inversions, realment, que es duen en forma de sub
venció, en fonna de cada, i en forma d'ajuda que ges
tiona la Conselleria d'Agricultura, pero de part de l'Es
tat Central. M'ha fet una petita aHusi6 al vi, jo li vull 
dir, no esta inclos en el pressupost d'enguany, per que 
jo, segons li vaig dir, era per a l'any que ve que volia 
fer aixo, per tant, estara en el pressupost de rany que 
ve. El producte net i el producte brut, aixo em pareix 
que esta explicat a la memoria de la Conselleria, no de 
la Conselleria d'Agricultura, concretament, sinó de la 
Delegació d'Agricultura que és la que anava fent cada 
any i que personalment jo I'any passat la feia, enguany 
no l'he fet jo, i amb, com a finalista hi havia el pro
ducte brut, després hi ha el pwclucte nei, i el producte 
net es reparteix ja en les contribucions, rendes, etc.; 
etc., com vosté ja sap perfectament. Que tenim, m'ha 
estat assenyalat, el mate ix defecte que jo vaig dir a la 
nostra agricultura, l'estnlctura minifundista, unes tec
niques antigues, ha fet una aHusió concreta a una finca 
de pomeres que estan arrabassant, bé, l'estan arrabas
sant, jo crec que, sense cap dubte, per falta de renda
bilitat, pero també per falta, i m'imagin a qui es re
fereix concretament, que és per falta també un poc 
del propietari, sent molt dir-ho, per voler rebre assis
tencia técnica, hem de tenir en compte que hi ha molts 
de pagesos que es creuen que ho saben tot, i que és 
molt difícil arribar a ells i convencer-los que ho han 
de fer d'una altra forma. Respecte al Mercat Comú, ha 
dit el que hem dit sempre, hi ha una série de produc
tes amb que tenim possibilitat d'augmentar les nos tres 
vendes cap al Mercat Comú i amb altres hem d'anar 
alerta a produir excessivament. Hem de millorar la 
nostra agricultura i podem millorar la nostra agricul
tura, jo estit convenc;:ut que sí, l'agricultura així com 
s'esta fent ara de forma general, de cap de les maneres 
no és rendable, ara jo crec, i ho he dit mol tes vegades, 
que si feim una nova agricultura, sí que pot esse r ren
dable i a aquest esfor<;: és on ens hem d'encaminar d'en
caminar per fer aquesta nova agricultura, i aquesta 
nova agricultura comenc;:a precisament per una labor de 
convenciment de! pages en cas de demostració de noves 
tecnologies i amb una la.bor de divulga ció molt impor
tant perque canvu aquesta agricultura_ No hem d'obli
dar que aixo és difícil d'aconseguir, és molt difícil 
d'aconseguir perque comptam amb una mentalitat molt 
estricta del pages que es deixa influenciar molt poc_ 
Respecte a la diferencia deIs pressuDopsts a la IPEBA 
i de Biologia Animal, bé, la IBA, j; ho he dit moltes 
vegades, éso un patronat, és un organisme regít per un 
patronat i que administra, vaja, totalment, e! patronat 
que esta fonuat per Consells lnsulars, que són aquells 

que fan el pressupost seu, responent a unes peticions 
deis mateixos ramaders, eh? i que l'única cosa que fa 
Biología Animal és servir de pont entre l'administració, 
realment, i I'administrat; és, ho he dit anlb altres pa
raules, és una especie d'associat, d'associacions de ser
vicis que presta aquests servicis perque les ajudes de 
l'Estat arribin directament a l'agricultor o al ramader, 
en aquest cas concreto Respecte a l'esmena de, ja en
trant concretament a l'esmena, li puc dir que els 30 
milions que esta canviat, els 20 milions, ~m pareix que 
són, 30 milions concretament, els vaig explicar amb una 
serie de campanyes de basquilla, processionaria, escara
bat de la patata, obres a hivernacles, que és que totes 
aquestes campanyes, el pressupost total són 47.800_000 
pessetes, en productes, en valor de productes només, 
de les quals vénen de l'Administració Central 21.600.000 
pessetes en productes també, que vol dir que descomp
tats deIs 47, resultaria la xifra de 26 milions de pesse
tes; a aquesta hem d'afegir el tractament de la pro
cessionaria, un traclament anlb avionetes que abans es
tava financ;:at pel Consell Insular, que enguany ens hem 
fet carrec nosaltres, després pel bestiar, ovelles, con
cretament, una campanya contra parasit intern i con
tra la bastilla, i contra la brucel6si, ja qU0 hem de fer, 
a través de Biologia Animal, a través del" Consells In
sulars estam fent la campanya contra el bestiar, el ma
jor, vaja, el vaquí, concretament deshidrata ció de bru
celosi, aleshores és convenient, també, actuar clamunt 
l'ovella perque no hi hagi transmissions, c(¡m que aixo 
I?o ho fa el Patronat Biología Animal, ens encarregam 
nosaltres, concretamellt, i un altre tractament damunt 
el bestiar porquí de 1.200.000 aproximadament, total, els 
pressuposts de totes aquestes campanyes que he anat 
anomenant pugen 57.200_000 en productes, que llevant 
els 21 milions que he dit que corresponien a productes 
de Madrid ens queden 6.200.000, deis quals, una part 
l'ha de posar l'agricultor, perqué no és bo, i amb aíxo 
estam d'acord tot el sector a través del seu sindicat, 
que no és bo que es doni tot el producte grattÜt al 
pages, perqué aleshores perd el seu interes en fer el 
tractament, aleshOJ:es hi ha un retorn d'aquest produc
tes, i es complira el pressupost que nosaltres hem indi
cato Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Vol replicar? Antoni 

Garcias, disposa voste de cinc minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs_ Diputats, jo li vol

dria dir en contestació al Sr. Conseller, que sí estavem 
discutint, estavem discutint una problematica agrícola, 
estavem discutint una- problemtica agrícola i sempre, 
sempre, diria jo, que ens trobam igual, ens trobam que 
estam d'acord amb el diagnostic, i aquí és el tema, pero 
vos tes i vos te, Sr. Conseller, esta d'acord amb el diag
nostic i té una missió i una funció com a executor i 
com a membre d'aquest Govern d'intentar paHiar aques
ta situació. Aquí, si quan estam discutint que hi ha 
aquesta situació i l'estam trasplantant una altra vegada, 
que vos tes molt bé la posen a les seves memories, és 
perque després, a l'hora de plasmar, a l'hora de des
tinar uns doblers públics, no destinen francament, cap 
dobIer a palEar aquesta situació, jo Ji diré més, vos
tes xerren de 30 milions d'inversió, que quedam que 
són 39 amb la participació, tot aixo es destina a cam
panyes, hem xerrat de minifundisme, hem xerrat de 

~ .. -----------------------------
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problemes de comerciahtzació, que voste amb tot aixo 
esta d'acord, a tot aixo no hi destinen cap dobler ni 
un, ni un, és a dir, fer campanyes, que hi estam total
ment d'acord, és necessari, la campanya de la brucelosi 
i de la tuberculosi va esser els sindicats que li varen 
demanar i voste ho sap, i jo també li estalon totalment, 
pero no basta, i quan feim referencia que el pressupost 
d'Agricultura és el segon o tercer més baix, i fins i tot 
té Presidencia més amunt, aixo crec que és molt im
portant i són mesures polítiques que es necessiten per 
a palEar aquesta situació de l'agricultura i són, per 
ventura, pressions de voste com a Conseller en el seu 
Govern, de quin pes té l'agricultura d'aquesies illes, per
que aquí ens hem de repartir poc doblers, per ventura, 
peDo també hem de saber cap on han d'anar i si és 
interessant que el que voste diu i sempre programa 
que s'ha d'intentar canviar, hem de cercar doblers per 
aixo. Hi ha poc doblers, pero intentar cercar-los i no 
continuem dient estam d'acord amb els problemes, es
tam molt d'acord amb els problemes, pero a l'hora de 
la realitat fan campanyes, fan campanyes que molt bé 
són positives. Altre tema, el tema de l'Institut Provin
cial de Biologia Animal és que arriba a ser redundant, 
és a dir, el tema de les campanyes ja arriba a ser 
redundant, vos te ho sap, i xerrant de campanyes de 
tractament de la brucelosi l'Institut de Biología Ani
mal, sabem que té inversions reals, 29 milions de pes
setes, diríem, sufragades pels Consells, pero arnés 
quan intentam fer altres campanyes les tornam, tor
nam a l'Institut de Biologia Animal que sigui qui faci 
aquestes campanyes i ens trobam que si analitzassim 
el pressupost ens trobaríem que l'Institut de Biologia 
Animal és l'únic que, aquests moments, disposa tal ve
gada de doblers per a intentar fer una política, que 
tampoc no la coneixem, quina política va fer l'Institut 
de Biologia Animal?, vacunar? fer campanyes? vacunar, 
on? Un altre tema, perque la major part de les vacu
nes va a vaquÍ, a ramat vaquí, a ramaderia vaquina; 
un altre tema l ha dit 1 milió i mig de pess'~tesl que des
tinen a porquÍ, 1 milió i mig de pessetes o 1 milió de 
pessetes, per que el destinen? És dir, que estalonen 
amb aquest milió de pessetes que jo em supos i sé 
el que és, pero vull dir, en comparació, ho sé, en com
paració les dades de vaquí amb porquí o amb boví, 
són molt baixes, per aixo crec que és important dir-li 
i plantejar-li quina política fan agrícola, perque estam 
d'acord tots amb el diagnostic, pero no posen mesu
res, ni mÍnimes ni petites, l'única cosa que fan és fer 
una política continulsta de, tal volta, jo diría, que voste 
la feia molt bé com a funcionari, pero l'ha de deixar 
de fer com a funcionari, 1'ha de fer com a polític, aixo 
ja li vaig dir una altra vegada, i com a polític se su
posa que ha de prendre unes decisions, cosa que no 
veig plasmat a aquest pressupost. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Gardas. Vol contrareplicar? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. President, li he dit abans, he dit abans que 

aquí en el pressupost només estava reflectit una part 
corresponent de les inversions, aItra part Ji he dit que 
venia directament a través de Madrid, i que és bas
tant important, i aItra part ve a través del Fans de 
Compensació Interterritorial, en que hi ha bastant de 
doblers, em pareix que són més de 100 milions de pes
setes, no duc la xifra aquí, pero bastant més de 100 

milions de pessetes, o sigui que aquests són finalistes 
són per fer inversions de l'agricuHura i per intenta; 
transformar aquestes coses. Arnés dins aquestes in ver
SiOIlS, esta prevista cara a l'entrada al Mercat Comú 
una serie d'actuaciol1s a nivell, d'Administració CentraÍ 
a nivell de l'Estat Espanyol que han d'anar coordina
des, perque ¿s cara al Mercat Comú, en que hi haura 
unes ajudes bastant substancioses, i voste ho sap, res
pecte a la comercialització, respecte a les cooperatives 
i respecte a la normalització de productes que ha d'en
trar enguany. Vol dir que estan contemplades dins 
aquesta política que estam detensant. Respecte a Biolo
gia Animal, em diu que hi ha 29 milions, i quina és 
la política, esta ben clara, dins la ramad-::ria, i n'hem 
xerrat moltes vegades, creim concretament que hem 
d'anar a dues coses, a una alta qualitat genetica i a 
una sanitat total deIs animals, en aquest sentit actua 
Biologia Animal, a través de la distribució de semen 
seleccionat i subvencionat i a través de les campanyes 
sanitaries que es tan, fins aquest moment s'han fet a 
les ramaderies millors de totes, com és logic i que 
després s'aniran estenent a les altres, fins ara no hi 
havia res cap al bestiar oví, enguany li he dit que hi 
havia aquests doblers, concretament li puc dir que hi ha 
per a bestiar oví, li puc llegir les quantitaLs, adquisició 
per preceptosi intern, que és el problema més greu, que 
jo crec que és la debilitat de totes les ovelles, ve a 
causa d'aixo, estan previst 250.000 tractaments, vaja me
dicaments, per a 250.000 ovelles, que és el cens normal 
que hem considerat per 2.250.000 pessetes, a 18 pesse
tes, i l'adquisició de material per aplicar aquests pro
ductes 120.000 pessetes, contra la basquilla, també hi 
ha 200 mil dosis a 13 pessetes, són un milió 300 mil 
pessetes i després contra la brucelosi, ha sortit una 
nova vacuna, la B-l, que esta programada a pla experi
mental contra brucelosi, 150 mil pessetes, igualment per 
seguir el tractament d'aquesta malaltia nova que ha 
sorgit a Calvia, unes altres 150 mil pessetes. Respecte 
al porquí, el que m'ha demanat, hi ha adquisició de 
vacuna de plasma porcina plastica, 80.000 dosis, a 14 
pessetes per distribuir a tots els ramaders que tenguin 
d'aixo, igualment que continuar i fer les analisis de 
sang per determinar els focus de pesta porcina africa
na damunt 5 mil truges, per valor per 500 mil pessetes, 
és a dir, jo crec que el que m'ha clemanat ha quedat 
contestat concretament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol1es grades per la seva intervenció. Esta obert 

el tom en cDntra. Volen fel' ÚS d'ell? No. Aleshores 
passam a la votació de l'esmena 587, les Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor de l'esmena eS vol en posar 
drets, per favo,? 24, poden seure, per favor, molLes 
gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
de l'esmena, es volen posar drets, pe!' favor? 28, poden 
seure, per favor, moltes grades. No hi ha abstencions, 
queda rebutjada 1'esmena. 1 passam a la votació de la 
secció 15. d'Agricultura i Pesca. Les. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de la secció 15 d'Agricultura i 
Pesca, es valen posar drets, per favor? 28, poden seure, 
gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, 
es volen posar drets, per favor? 24, poden seure, moltes 
grades. La secdó 16, relativa a Interior, a la Conselle
lia de l'Interior, té dues esmenes, la 564 presentada pel 
Grup Esquerra Nacionalista, i la 572 pel Grup Socia
lista, examinem primer la 564 del Grup Esquerra Na
cionalista, PSM, per la qual cosa la Secretaria en fara 

" 
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lectura, per favor. 

LA SRA. ENSENAT ENSENAT: 
Esmena del pressupost. 

EL SR . PRESIDENT: 
Un mom ent, per favor. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, aquesta esmena, ates que hi havia 

un error mecanogratic i que queda, en certa manera, 
recollida per la 572 del Grup Socialista, queda retirada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, i passam a la 572. Sra. Secretaria, 

en vol fer lectura, per favor? 

LA SRA. ENSENAT ENSEÑAT: 
Esmena a la totalitat de la secclO. Per reduc¡¡;ió, 

secció Interior, partida 16.04.16.04 personal en rcgim la
boral, 5.000.000 de pessetes. Partida 16.04.17.20, perso
nal contracLat, -esta borrosa la xifra-, 2 miliol1s, 2 
milions de pessetes. Partida 16.09.25.17, altres serveis 
economics, 7 milions de pessetes, total 14 milions ele 
pessetes. Motivació: en moments en que s'ha d'acudir 
a l'endeutament per equilibrar el pressupost, pens que 
s'ha de fer un esfon; d'estalvi i no preveure contracta
cions de nous funcionaris. Així com contractar dins 
l'exessiu cost que representa el BOP la pat-tida el'altres 
serveis¡ economics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per defensar l'esmena té la paraula 

el Sr. Martín Peregrín. Dispone, Sr. Diputado, de un 
tiempo de diez minutos. 

EL SR. MARTíN PEREGR1N: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. La razón 

de presentar esta enmienda a la totalidad de la sec
ción y de solicitar las reducciones que se significan, 
está basada en las manifestaciones que el propio Sr. 
Conseller del Interior hizo en el debate de Comisión 
en las que, refiriéndose a las contrataciones del perso
nal en régimen laboral y del personal contratado, ma
nifestaba que se trataba de contrataciones de carácter 
temporal o eventual y en lo que se refería a la partida 
de otros servicios económicos, en concreto al Boletín 
Oficial de la Provincia, sobre contrataciones destina
das a terceros o a extraños del servicio propiamente 
dicho. Nosotros entendemos, en 10 que se refiere al 
sistema de contratación en régimen laboral y de per
sonal contratado, y no olvidamos que en el artículo 13 
de presupuestos de la Ley de Presupuestos ya se dice 
que es intención del Gobierno llevar a cabo el plantea
miento en profundidad de una plantilla orgánica, que 
un régimen de contratación referido a situaciones de 
eventualidad y a situaciones de temporalidad debe ser 
absolutamente excepcional y deba de mirarse con bas
tante cautela en lo que se refiera a la asignación pre
supuestaria de las partidas correspondientes y sobre 
todo con cantidades importantes, porque creemos que 
precisamente hay que ir a eso, a conseguir que la se
guridad en el trabajo y la seguridad en el ejercicio de 
la función pública esté relacionada con un sistema 
de contratación que no tenga que ver nada con el 
tiempo y que no tenga que ver nada con la eventua
lidad, sino que tenga que ver mucho con una situación 

estable del funcionario o del personal contratado. Dn 
lo que se refIere a otros servicIOS económiCOS, ya hace 
tiempo, o mejor dicho, en sesiones ancenores, el Par
tido Socialista, el Grupo Sociahsta manitestó su discon
formidad con la política que se está llevando a cabo en 
relación con el Boletín Oticjal de la Provincia. El BOle
tín Oficial de la Provincia evidentemente trae consigo 
muchas cargas anteriores, trae consigo muchas defi
ciencias, y lo estamos sufriendo algunos que ejercemos 
la profesión relacionada con el d~recho, pero en lO' que 
concierne a las contrataciones con el ex,erior no esta
mos dispuestos a consentir que, a pesar de estas de
nuncias que estamos haciendo del funcionamiento del 
Boletín Oficial de la Provincia, se siga consinLiendo que 
por razones de funcionamiento interior tengamos que 
ir a contratar con terceros, contrataciones que, por o,ra 
parte, tengo entendido que el propio Sr. Conseller, en 
la Comisión reconoció que podian venir como conse
cuencia ele traiciones anteriores, y además de traicio
nes a11 teriores reprobables en algunas actuaciones de 
funcionarios que están en el Boletín Oficial de la Pro
vincia, Con prácticas que, desdc luego, consideramos 
que deben de ser desterradas total y absolutamenle. Es 
por eso que entendemos que, ateniéndonos a estos c ri
terios de racionalización del gasto, de profundización 
en la asignación concreta, y de evitar que cualquier 
clase ele dinero tenga que ir a finalidades que no se 
ven claras y que no se ven suficientes porque en con
creto un funcionamiento o un ajuste del funcionamien
to del Boletín Oficial de la Provincia se podría hacer 
dentro del propio servicio sin necesidad de tener que 
recurrir a terceros, que elebe de darse el apoyo consi
guiente a la Enmienda que presenta el Partido Socia
lista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. El ConselIer de Economía y Ha

cienda tiene la palabra. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en relació a 

]'esmena presentada a la secció d'Interior, vulI dir, en 
primer lIoc, que les partides de 5 i 2 milions de pes
setes corresponents personal en regim laboral i perso
nal contractat, que sumen en total 100 milions de pes
setes, estan previstes amb una finalitat concreta, fina
litat concreta que no és altra que la de poder fer 
front a baixes, accidents, etc., és a dir, situacions que 
durant l'any es puguin produir que ocasionin que a un 
determinat moment, quecli una pla¡;:a buida per un cert 
temps i tenir aquest recurs de poder acudir a con
tractar mentre no es cobresqui. Hem de tenir en comp
te la quantia aquesta de 7 milions de pessetes sobre un 
total, perque hem de comparar les xifres, sobre un total 
pressupostat de capítol primer de 2 milions, de 2.023 
milions de pessetes, és a dir que la quantitat de 7 mi
Iions de pessetes en relació a la de 2 mil mil ion s, és 
pá\cticament insignificant. I endemés també li vull dir, 
en relació al tema que ha tocat de personal eventual, 
contractat i divers, que, en relació a aquest personal, 
hi ha pressupostat dÍns tot el pressuDost, com ia vaig 
fer menció a I'esmena de totalitat d'Esquerra Naciona
lista en relació a aquest tema, hi ha pressupostat 74 
milions de pessetes en tots els pressuposts, que d'a
quests 74 miJions, 45 milions corresponen al personal 
interí amb contracte administratiu que ha estat trans
ferit per l'Administració Central, i que figuri com a 
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tal en els Reials Decrets publicals al ButJletí Oficial, 
que, ni ha VWI mlllons tamoe a aquesI concepce, corres
ponenLs a la secclO del t'arJamerH I que w quantirat 
que correspon al Govern de la ComW11rat Autonoma 
amb aquesLs conceptes són 21 milJons de pessetes, es 
OU', menys d'un 1 u/o del total del capítoJ c!e personal 
i menys del 3 per mil, del total del prcssupost. Quant 
al HUl:', al ButlJeli Oficial de la Província, supos que 
el Conseller de l'Interior li donara una més ampla 
explicació en relació a aquest tema, jo rúnica cosa que 
li vull dir és que el BOP esta en reestructuració, que hi 
ha números extraordinaris, que no queda més remei 
que fer-Ios defora perque la feina está coHapsada i, Ji 
vull donar una data, a l'any 1983, la quantitat que es 
va pressuposLar pel BOP varen esser 41.282.669 pesestes, 
en els pressuposts ac1uals la quantitat qut! hi ha con· 
signada són 41.234.000 pessetes, és dir menys que l'any 
passat. Moltes gracies. 

.EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar? Replica, dispone usted 

de un tiempo de cinco minutos. 

EL SR. MARTíN PEREGRtN: 
Nosotros volvemos a insistir que, independiente

mente de la cuantificación en relación al presupuesto 
global sobre personal o no, todo lo que se refiere a 
cuestiones de personal en situación de eventualidad o 
de temporalidad debe de ser prácticamente desterrado 
y no justificado dentro de una partida presupuestaria 
a no ser que sea en una situación de eVIdente excep
cionalidad y consideramos que la consignación que se 
hace para personal en régimen laboral y personal con
tratado, que suman 7 millones de pesetas, es excesiva 
para esas ev~ntualidades que el Sr. Conseller de Hacien
da ha venido a manifestar sobre substituciones o en
fermedad o algunas cuesti0nes de estas como no sea 
que se pretenda llevar a cabo una contratación subte
rránea de personal en régimen temporal que no esté 
ajustado a lo que se pueda prevenir en un sistema ele 
contratación de este tipo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, quiere contrarreplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, únicament dir que 7 milions de pes

setes, com jo he dit, sobre una quantitat 10tal de poc 
més de mil milions, no és una quantitat excessiva, si 
la Cambra ho considera, jo realment crec que és una 
quantitat ridícula, són 7 milions de pessetes, no trec el 
percentatge, 7 milions de pessetes, sobre un total de 
mil milions i per cobrir necessitats perentories que es 
puguin produir, si aixo és una quantitat excessiva .. , 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Queda obert el torn en contra, com 

a Diputat, el Sr. Jaume Llompart pot fer ús de la 
paraula. Disposa d'un temps de deu minuts. Jo m'he 
precipitat dient com a Diputat, vol intervenir com a 
Diputat o com a Govern? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Vene aquí, vene aquí coro a Conseller. 

EL SR. PRESIDENT: 
Lum a Consellcr. Ido, queda oberta la qüestió inci

dental. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
lvlültes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats, 

cm pareix que é~ aquesta la quarla vegaua que com
parese davant aquesta Cambra per parlar del proble
ma del Bolletí Oticial de la Província, cree que ho he 
d'agrair perque aixo demostra que toLhom considera 
que és importam aquest problema i cree que entre 
tots I'arribarem a arreglar, si Déu ho vol. Es diu que 
és molt gros aquest pressupost ele 41 milions, bé, fins 
i tot, hi ha W1a esmena que s'ha retirada que deia que 
es reduís a 10 milions ele pessetes, jo no sé, a no esser 
que es fessin mirades, que es podria fer amb 10 mi
lions de pessetes quan el pressupost, el caleul de perso
nal per aquesl servei puja 22 milions ele pessetes, és a 
clir, un 44 % es deixava per pagar el personal. Efectiva
ment, el BolletÍ Oficial de la Província és un problema, 
és un problema que s'arrossega eles de fa moltíssims 
anys, és una, fundació del segle passat, de fa més anys, 
fa més de cent anys i és un vertader problema, i és un 
problema perque és una obligació que té a cada pro
vÍncia de publicar el Bo11etí Oficial de la Província, 
esta condicionada amb els ingressos, pero s'ha de pu
blicar tant si es vol com si no es vol, és un servei que 
s'ha ele complir, a a110 que sí hem d'anar és a veure 
si podem equilibrar les entrades amb les sortides, les 
despeses amb els ingressos, aixo és el que hem ele 
veure si és possible, pero si no fos possible, s'haura 
de publicar el Bolletí Oficial de la Províneia, hem d'anar 
a sanejar-lo i a aixo estam, és a dir, eom és possible 
que una publicació que té una productivitat entom del 
20 %, pugui donar un servei adequat i pugui equilibrar 
els ingressos amb les despeses, crec que aixo és total
ment impossible, si a aixo hi afegim que només es 
cobra de publicitat, d'anuncis el 36'8 %, perque ve im
posat, com he e1it abans, aquesta publicaeió oficial ve 
imposat publicar totes les publicacions oficials del Go
vern, de la ProvÍncia i algunes deIs municipis, ens fa 
aixo que el que poguem cobrar és exelusivament el 
36'8 % sabent aixo, crec que és molt facil comprenelre 
el problema, com s'ha de fer? Amb el que s'esta fent 
avui. Una reestructuració, es tenen deu persones al 
taller i dues com a administratives, aixo que costi el 
que costi 22 milions de pessetes, és massa, i és massa, 
perque en el seu día, segons els estudis que hi ha fets, es 
podra obtenir un servei amb menys personal pero es ne
cessita posar uns mitjans adequats, una ensenyan<;a que 
s'esta fent avui, una ensenyan~a que esta reconvertint 
aquest personal, el que possiblement ho pugui fer. per 
preparar-lo, per actuar amb aquests mitjans nous i 
d'aquesta manera arribarem a aconseguir que aquesta 
publicació es faci amb una economia vertaderament 
més grossa de la que tením ara, crec que amb aixo he 
contestat tot el que demanava el representant del Par
tit Socialista, si no és així, estÍc disposat a contestar-H. 
Més encara, record que se'm va demanar una informa
ció referent als distints informes que hi havia hagut 
que és, en primer lloc, un informe econontic, un altre 
informe juridic, un aItre informe tecnic, un altre in
forme eeonoroic, etc ... i jo, naturalment, estic disposat 
a facilitar totes aquestes dades. Estic a dísposició. en 
aquets aspecte, de totes aquelles persones que vulguin 
veure aquestes informacions_ Moltes gracies. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. ¿Quiere usar usted del 

derecho de réplica, Sr. Peregrín? Dispone usted de cinco 
minutos. 

EL SR~ MARTlN PEREGRíN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Bien, en 

primer lugar, tengo que decir al Sr. Conseller de In
terior, que en lo que se refería a la enmienda presen
tada por Esquerra Nacionalista, había un error de trans
cripción y donde decía reducir a 10 millones, se quería 
decir reducir 10 millones, según se me ha indicado, lo 
cual acerca, como efectivamente ha venido a corrobo
rar la retirada de la enmienda por parte del represen
tante del Grupo, a nuestra petición de reducción de 7 
millones. Ciñiéndome ya a replicar a las manifestacio
nes que usted ha hecho, en primer lugar, le tengo que 
decir que alegra al Grupo Socialista y concretamente 
al que está actuando, el que por parte de la Conselle
ria de Interior se diga que se está procediendo a una 
reestructuración a fondo del servicio del Boletín Ofi
cial, ya iba siendo hora, pero que eso no es óbice para 
pensar que la reducción que nosotros solicitamos, que 
no está referida al servicio interior del Boletín Oficial 
de la Provincia, sino a la contratación con terceros que 
no tienen que ver nada con este servicio interior, cree
mos que la cantidad aquí sí es importante, supone un 
elevado porcentaje en relación a 41 millones, 7 millo
nes, y no estamos con elementos puramente excepcio
nales o circunstanciales, sino con una contratación que 
incide de una manera notable en el funcionamiento del 
servicio, y nuestra enmienda va encaminada precisa
mente a que se profundice en la reestructuración cuan
to antes, y que el propio servicio desde dentro de la 
Comunidad Autónoma sea el que preste las realizacio
nes adecuadas, pero sin necesidad de tener que recu
rrir a terceros, que, como he dicho antes, en algunas 
ocasiones, y además esto lo digo porque el Conseller 
de Interior ya lo manifestó en la Comisión pertinen
te, que hay irregularidades y hay personas que se es
tán lucrando indebidamente por razones de corrup
ción anterior, y ahí es dond.e nosotros queremos decir 
que eso tiene que acabar de una vez, y además cons
tatamos, y lo decimos en público, que somos plena
mente conscientes que el primero que quiera acabar 
con esto, el primero que quiera acabar con esto, es el 
Sr. Conseller de Interior, y lo decimos con toda clari
dad, pero eso no es o no quita el que se tome con
ciencia de que estas partidas ajenas o exteriores deben 
eliminarse por razones de coherencia de la propia po
lítica que se pronuncia desde la Conselleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Puede contrareplicar. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies. Sr. Diputat, ja m'estranyava a mi 

que aixo de milions de pessetes per manejar el Bolletí 
Oficial de la Província havia de ser, jo som creient, no?, 
pero és una especie de miracle, perque si amb 10 mi
!ions de pessetes, hem de pagar 22 de jornals, més pa
per, més tinta, més tal, més qua!, aixo, no em negaran 
vostes que és una especie de miracle. Quant a la con
tractació de tercers, jo he de demanar, com ja vaig dir 
Oportunament a la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, 
he de demanar un marge de confian~a de temps, no es 
pot fer tot amb un pic, actualment sí es fa qualque 

Bolletí Oficial extraordinari a fora, pero aixo arribara 
a un moment que no es fara, el que passa és que en
cara no tenim els elements suficients per a la confec
ció de textos, etc. per poder editar aixo, a més no te
nim la maquinaria, la OFSET instaHada degudament, 
i, per tant, no estam a pIe rendiment, vendra un mo
ment que sí, i, per tant, jo deman un marge de con
fian~a de temps per dur aixo a efede. Pel que es re
fereix també, el Sr. Martín, d'aquestes irregularitats 
que hi ha, diu, jo Ji puc assegurar, crec que li puc as
segurar, que n'hi havia, pero que ja no hi són, almenys 
que jo sapiga, perque en aquest aspecte es tic vigilant 
i crec que ho aconseguesc, si n'hi havia, que n'hi ha
via, i aixo ho sap tot Mallorca, avui crec que no n'hi 
ha. I res més, crec que així esta contestat tot Moltes 
gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Esta obert el tom en 

contra. Valen fer ús de la paraula? No? Aleshores pas
sam a la votació de l'esmena 672. Les Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor d'aquesta esmena es valen 
posar drets, per favor? 24. Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques
ta es mena, es valen posar drets, per favor? 28. Poden 
seure, moltes gracies. No hi ha abstencions. Queda re
butjada l'esmena. Passam a la votació de la secció 16. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la sec
ció 16 es valen posar drets, per favor? 28. Poden seu-

o re, mol tes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin 
en contra es valen posar drets, per favor? 24. Poden 
seure, moltes gracies. Passam a la secció 17 i 18 que 
no té esmenes, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquestes seccions es valen posar drets, per fa
vor? Queda aprovat per unanimitat. Passam a la sec
ció 19, de Treball, que té una esmena, laj9'z, presen
tada pel Grup Socialista, Sra. Secretaria, vol procedir 
a la lectura d'ella? 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Esmena de reducció de secció. Secció 19. Treball i 

Transports. Partida 19.05.47.11, transferencies de capi
tal a empreses i subvencions de línies de credit, 40 mi
!ions. Motivació: objectius d'increment de Iloc de feina 
absolutament inconcrets i en tot cas és una actuació 
que no correspon a aquesta Conselleria, per ser el se
gon enunciat subvencions a empreses en forma de bo
nificacions d'interessos o credits. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. Dis

posa d'un teinps de deu minuts, Sr. Diputat. 
' . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Srs. i Sres. Diputats, la mo

tivació de la nostra esmena era doble, primer, per una 
inconcreció en una feina realment interessant que és 
la creació de Ilocs de feina, no sabíem com pretenia 
la Conselleria de Treball la creació de llocs de feina, 
i segon, perquc el títol de la secció a que anava, sub
vencions a empreses corresponent al capítol 4 tampoc 
no coordinava, aquesta darrera part de l'esmena va 
quedar solucionada amb una esmena de transacció, 
que varem acceptar, de canvi de nom; es va llevar el 
tema de subvencions a empreses, i queda el tema ver
tader que és el tema de fons. Pero canviar el títol 
de subvencions a empreses, per les explicacions que el 
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Conseller va fer a la Comissió, no només era una es
mena de redacció o una es mena tecnica, era alguna 
cosa més, era la demostració palpable, evident, absolu
tament clara que el Conseller no tenia la més mínima 
idea d'alló que volia fer amb 40 milions de pessetes. 
Era l'explicació més clara que a la Conselleria de Tre
ball i Transports li varen assignar 40 mtlions de pes
setes, igual que n'hi haguessin pogut assignar 5, 8, 14, 
22 o cap, en el moment en que es confeccionaren els 
pressuposts, supos que hi havia una repartidora, nor
mal dins tot Govem, i li varen tocar 40 milions, que 
havia de fer amb ells? Dones, no ho sabem. És evident, 
Sr. Conseller, que al nostre Grup ens interessa moltís
sim qualsevol tipus d'acció de cara a I'increment de 
Ilocs de feína, en~ interessa molt, i voste ens va expli
car que intentava, i ho va explicar d'una forma con
fusa, perque encara no ho tenia clar, i ens va dir que 
estava obert a totes les suggerencies, consultes, etc .... 
que lí poguéssím fer, parlant amb sindicats, C.E.O.E., 
INEM, no C.E .O.E. no, la C.A.E.B., INEM, etc., que 
l'hi poguessin fer, perque la seva pretensió era donar 
una subvenció de 10, 12.000 pessetes, no determinada 
a totes aquelles empreses 'que creas sin llocs de feína, 
lIocs de feína, a menors de 25 anys. L'hí aplaudim, molt 
bé, nosaltres voldríem, Sr. Conseller, que, en primer 
lIoc, la política de creació de Ilocs de feina, no és una 
política de subvenció, dir-li, clarament, no és una polí
tica de subvencions, una política de lIocs de feina, és, 
fonamentalment una política d'inversió, í si no hi ha 
les condicions necessarics dins aquesta Comunitat que, 
per cert i tant de bé que no tenim problemes, els pro
blemes que en tenen altres, de llocs de feína, si no els 
processos d'inversió d'acumulació de capital, necessa
ris, a través de la inversió pública, a través de la in
versió privada fonamentalment no es crearan lIocs de 
feina. Ajudarem una serie d'empresaris més vius que 
tenguin un cost més barat pels seus trebaIladors, pero 
no es crearan 1I0cs de feina, no es creara una dinami
ca de lIocs de feina, nosaltres haguéssim volgut veure 
que la seva ConseIleria, juntament amb les altres Con
selleries inversores, haguéssin fet un Pla Economic, 
que ens l'anuncien per no se sap quan, suposam que 
per a enguany, un Pla Economic que anas encaminat 
a aquell 13 %, 12,50 %, o 14 %, segons els mesos, 
d'atur que hi ha a aquestes illes, anas encaminat · 'a 
rebaixar-lo, i, sobretot, voldríem que des de la tercera 
Conselleria propicias una actuació seriosa, per, junta
ment amb Turisme, juntament amb Indústria i Comer9 
i juntament amb Agricultura, fer un Pla coordinat per 
a aquest atur estacional que és l'atur més important 
d'aquestes illes, i el més greu; no sera donant 10 o 
12.000 pessetes com es crei una dinamica de crea ció de 
llocs de feina, en podríem crear, xifres molt avíat, 200, 
300, 200, 300, es tracta de crear 200, 300 lIocs de feina, 
pero del que es tracta és de crear una dinamica a 
aquestes illes, que es pot fer, i em sap gnm que el Sr. 
Cladera no sigui aquí, perque eIl també ha exposat, 
més en privat que en públic, certes idees per dur-ho 
d'aeord, pero que es faci una dinamica per allargar 
aquestes temporades de quasi plena ocupació que te
nim a aquestes illes i que la Conselleria de Treball, 
precisament la seva Conselleria, ajudi, empengui i posi 
40 milions, si fossin necessaris, o més per, precisament, 
juntament amb totes les Conselleries inversores, crear 
la dinamica per crear llocs de feina, i no a través de 
subvencions, que cregui que l'únic que faran sera aba
ratir, per no dir-ho d'una aItra manera, abaratir el 

cost d'un personal. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Soler, en el nom 

del Govern té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en primer lloc 

vull agrair molt efusivament al Sr. Alfonso en aquest 
eas representat del Partit Socialista Obrer Espanyol 
que ens doni a nosaltres, al Govern Autonom de Ba
lears, idees per a la creació de !loes de feina, creim que 
les pot donar aquí, pero que també les hauria de da
nar un poc més amunt perqu~ a vega des es fan pro
meses que no es compleixen, i crec que es necessari 
recordar-ho, és a dir, que, a vegades, s'han de donar 
els consells també a!la on toquen. El Govern va des
tinar una partida de 40 milions de pessetes que el Con
seller de Treball i Transport dins Comissió va explicar 
detalladament que és el que volía fer, i l'objectiu ba
sic és la creació d'ocupació juvenil. En la mesura de 
les possibilitats nostres volem lluitar contra l'atur, sa
bem que no tenim competencies en aquest aspecte, 
pero hi destinam 40 milions per poder fer alIó que en 
la mesura de les nostres possibilitats sigui possible. A 
més, també vull recordar aquí, davant aquesta Cambra 
que el ConselIer de Treball i Transports va dir que te
nia praeticament ultimat l'esborrany de Decret en re
lació a aquest tipus d'ajudes que s'havien de donar, i 
va posar a disposició deIs Diputats de la Comissió 
aquest esborrany de Decret. Crec que més explicacions 
que les que es varen donar dins Comissió ja no feien 
falta. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, vol replicar, ' per favor? Disposa de 

cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats, Sr. Conseller. Als con

sells, els parlamentaris de les Illes Balears, els hem de 
donar en el Parlament de les Illes Balears; aixo, d'en
trada, i esta claríssim. Jo li vull dir, jo li he explicat, 
i crec que he intentat aclarir-ho, que hi ha hagut una 
gran confusió dins la Conselleria de Transport amb 
alIo que volia fer, que ara s'hagi aclarit, a mi em pa
reix molt bé, pero també li he explicat, i a aixo no 
m'han contestat, que no és així com es creen llocs de 
feina, la crea ció de llocs de feína és molt complicada, 
i ho sabem tots, és un tema molt complicat i no és re
galant 12.000 pessetes o 10.000 pessetes o J 3.000 pesse
tes. No és així, i erec que aquests 40 milions a un al
tre sector, al mateix sector coordinat amb Túrisme, 
amb Indústric.>. i amb Agricultura, es podrien . utilitzar 
molt millor per no crear 200 llocs de treball, sinó per 
intentar crear-n e 1.000 o 1.500 que seria bastant més 
interessant per a les Illes, i, sobretot, crear aquests 
lIocs de treball d'una forma fixa, i no es tracta que 
nosaltres els donem eonsells, la competencia del Go
vem de la Comunitat Autonoma, ens ho han dit aquí. 
és un programa inversor, les inversions públiques so
len crear llocs de treball, per tant, 'si té unes c'ertes 
competencies en aixó de la Comunitat Autónoma, pot
ser que río tengui competencies en Seguritat Social, 
aquest que no en té, peró quant a actuació economica, 
sí en té, per tant, actuin. 1 aixo ha estat la crítica glo
bal d'aquest pressupost, actmn coordinadameñt en po-



• 

DIARI DE SESSIONS / Núm. 21 / 27 i 28 juny 1984 625 

lítica economica i tal vegada entre tots ajudam, no al 
Govern Sociallsta que hi ha a Madrid a crear llocs de 
trebatl, sinó a aquest país nostre on el problema de 
l'atur sí és un problema absolutament molt greu, bas
tant més que la Comunitat Autónoma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grácies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, vol con

trareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Per acabar, repetir una vegada més que doni con

sells quant a creació de lIocs de feina a qui en pot do
nar. Coordinació de les altres Conselleries per part de 
la de Treball en aquest aspecte, hi sera, en aixó, el 
Govern actua en equip i és ben conscient que tant les 
línies de credit per inversió, etc., etc., el que té la Con
selleria de Treball es fara una actuació coordinada, i 
crec que amb aixo queda ben aclarit tot el tema aquesto 
Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies. Esta obert el torn en contra. Volen 

fer ús d'ell? No. Aleshores, passam a la votació de l'es
mena ~92. De manera que les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor, es volen posar drets, per favor? 23, 21, 
20. Poden seure, moltes gracies. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin en contra de l'esmena, es volen posar 
drets, per favor? 28. Poden seure, moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 
drets, per favor? 4. Queda rebutjada l'esmena. Passam 
a la votació de la secciÓ. La secció. Les Sres. i Srs. Di
putats que voten a favor de la secció 19, de Treball, 
es volen posar drets, per favor? 28. Poden seure, mol
tes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que voten en 
contra es volen posar drets, per favor? 24. Poden seu
re, moltes grades. Queda aprovada. Passam a la secció 
20 que té una esmena viva. Sí, sí senyor, té voste cinc 
minuts per explicar el seu vot. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
L'abstenció a una part d'aquest tema, del Grup Es

querra Nacionalista es deu que, si bé no s'ha concre
tat amb suficients garanties per part del Govem aquest 
pla de creació d'ocupació, o d'ajuda a la creació d'ocu
pació, estarem pendents una mica del Decret que s'ha 
de fer i, de qualque manera, del seguiment que se'n 
pugui fer, a aixo es deu l'abstenció en aquest tema, ja 
que creim que és un problema prou, prou discutit, 
peró poc concretat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Secció 20, manté una esmena viva, 

la 593 presentada pel Grup Socialista, i per debatre-Ia, 
la secretaria procedira primerament a fer-ne lectura. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Secció 20. Indústria i Comen;. Deducció de les par

tides següents. Partida 20.01.77.10, transferencies de ca
pital a empreses, 50 milions de pessetes. Partida 
20.01.78.10, a famílies i institucions sense fi de lucre, 
10 milions de pessetes, total 60 ínilions de pessetes. Mo
tivació: reducció de despeses propostes inconcretes, in
versions sense programa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Joaquim 

Vivó. Disposa, Sr. J oaquim, de deu minuts. 

EL SR. VIVO CORTÉS: 
Sr. President, Srs. Diputats. Hem mantengut aques

tes esmenes de reducció de despeses perqué creim que 
dintre de la partida de la secció 20, en relació a les 
dues partides que fan relació, és evident que ens po
dríem trabar, quasi per reproduir el passat debat so
bre subvencions en materia d'indústria i come~, ja 
que quan la compareixene;a a la Comissió, es va dema
nar que significava institucions sense fins de lucre, 
se'ns va anomenar Selcc Balear, IFEBAL, SEBIME, 
se'ns va dir que hi hauria, que anirien partides de cap 
a constructors que no sabcm molt bé quins tipus de 
constructors, i també se'ns va anomenar la moda AD
LIB. Esta molt dar que aquesta discreccionalitat en 
aquesta secció, dintre d'aquesta partida del pressupost, 
ens sembla molt inconcreta i molt poc adarida. Com 
deia a la nostra motivació de l'esmena, creim necessari 
que en materia de subvencions se sigui més racional i 
més transparent d'alla q~e s'ha estat fins ara. Esta 
dar que haurem de fer menció al programa d'Indús
tria i Comere;, per explicar en certa manera aquestes 
esmenes, quant a transferencies de capital a empreses 
tal com va quedar explicat amb la compareixen~a del 
Sr. Conseller a Comissió, no va quedar gens cIar ni en 
base a quin tipus d'empreses es podrien acollir aques
tes ajudes, ni quines quantitats maximes, ni quin tant 
per cent d'interes, etc. Nosaltres creim que sobre 
aquestes transf~rencies de capital a empreses el que 
passa és que no existeix realment una política indus
trial al si del Govern cÍe la Comunitat, quines indús
tries de les rIles es troben a un moment optim o qui
nes es troben en dificuItats? Quines es pensen ajudar 
i quines es poden dedicar a l'exportació? A quines es 
pensa afavorir de cara a noves indústries i quines? I 
a quines zones, si és que n'hi ha d'especial relleu, a 
aquest cas? Perque sembla que moltes vegades s'obli
da que la Comunitat Balear la formam diferents illes, 
i que vostes són responsables de la política de totes i 
cada una, i no soIs en plantejaments d'ajudes. puntuals, 
sinó en plantejaments de futur real de cara a indústria 
i come~. Totes aquestes partides, realment, les ente
nem com a ambígües, com realment, també vam dir al 
seu dia que ho va esser el programa presentat d'In
dúsüia i Comere;. 1 dintre d'un apartat d'actuació que 
deia aquest programa no hem vist res contemplat amb 
les preguntes que vam fer al Sr. Conseller dintre de 
la compareixen<;a a la Comissió, entre aItres coses 
aquelI programa ens rallava de promoure 1 captar no
ves indústries que generarien un impuls necessari pero 
a la reindustrialització de les Illes, i, conseqüentment, ' 
un increment del valor refegit. No hi ha dubte que 
a(,:a no queda gens reflectit a la secció 20 d'Indústria 
i Comer~. També deia que no havíem d'obIidar aItres 
canals de comercialització, de les nostres indústries i 
que s'haurien d'obrir cap a l'exterior, fomentant i aju
dant l'exportació, en aquest cas se'ns podria dir quins 
contactes s'han efectuat amb l'Institut Nacional del Fo
ment a l'Exportació o amb altres organismes dedicats 
a aquesta mateixa exportació? També rallava el pro
grama de mirar de captació de noves inversions indus
trials, se'ns podria dir si amb aquesta mirada s'han 
vist quines han de ser les noves inversions industrials? 
També deia el programa que hi hauria una area de 
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gesrio per a la formació de nous grups d'empreses per 
acmaclO conjunta, aquestes aCluacwns amnen cap a la 
creaclO de cen[rals oe compres, centres d'homologacio, 
comrols laboralOris inausLnals i centrals de vendes i 
d·exponaclO. D'a<;:o, tampoc no en vam saber res dins 
la Lomissió. També es Lenia pensat realitzar un estu
di oe costos de transporls de m ercancies des de i fins 
les Halears, i dintre deIs estudis que veím que s'han 
d'efectuar dins eJ pressupost d' Industria i Comen;:, no 
se'ns va rallar de cap d'aquests estudis, així com tam
poc no se'ns va rallar de l'elaboració del llibre blanc 
de la indústria balear de cara a la promoció que tum
bé, realment esta en el programa. També rallavem de 
quins productes procectents de l'exterior serien objec
te d'industrialització per part de les noves empreses 
amb Balears, tampoc no sabem si aquestes, si aixo esta 
contractat dins Indústria i Comer~, i com deia en un 
principi, tot esta realment ambiguo El que tampoc no 
veim per cap banda concreta és alguna cosa relaciona
da amb l'artesania, a part que ens va dir que els do
taria d'un carnet d'artesans, en relació amb a<;:o, po
driem dir que dins el Diari de Sessions, que supos que 
tots els Srs. Diputats deuen tenir, després d'haver re
passat el programa d'Indústria i Comer<;: no veim ni 
una sola frase que faci menció a l'ajuda als artesans, 
i també realment ens preocupa com es pensa ajudar i 
afavorir aquest tipus d'indústria ja sigui sobre unes ba
ses solides i de futur. Si en el seu dia, ja ho he dit, 
l'ambigüetat en el programa, i si amb indústria aques
ta ambigüetat continua, no és manco en Come~, i re
cordant una mica el programa de Comen;:, deia que 
com els aItres sectors de l'economia es fomentaria la 
formació professional i la qualificació del factor roma 
en el comer<;: que passava per la demanda d'aquesta 
formació de cara als treballadors que realment no ten
guessin responsabilitats dins les empreses, i en pregun
ta a la Comissió, se'ns va dir que aquests cursos o pos
siblement uns altres, pero aquests no figuren, anirien 
dirigits als empresaris, i no és que ens sembli mala
ment que aquests cursos vagin dirigits als empresaris, 
Sr. Conseller, el que realment pensam és que, si ho 
tenia dins el programa, podrien anar dirigits un poc 
per a tots. Contemplant a aquesta secció d'Indústria i 
Comen,;: i continuant amb el programa, ja que la mo
tivació de l'esmena, realment fa relació a inversions 
sense programa, volem dir que el que ens va dir dins 
comer<;: d'una videoteca, que no vam saber molt bé 
amb que anava a cónsistir, se'ns va rallar d'un cens 
comercial actualitzat, cosa que creiem que la Conse
lleria a aquests moments ja tenia, ens va rallar alguna 
cosa de MERCASA, i sense, i també se'ns va rallar 
d'una assessoria comercial que a nosaltres realment 
ens preocupa, també se'ns va fer relació a una enques
ta sobre horaris de comer<;:, veient totes aquestes am
bigüetats ens demanam on són les línies mestres de 
comercialítzació de productes d'origen balear i que ja 
que siguin agricoles, industrial s o artesans, entenem 
que podria dar un cert sentit una reducció d'aquesta 
partida i una aproximació al programa presentat el seu 
día, c?sa que realment no entenem aixÍ. Moltes gracies. 

EL SR, PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. VívÓ. El Sr. Gaspar Oliver, té 
la paraula. Actua, Sr. Oliver, com a Diputat o com a 
membre del Govern? Com a Conseller. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Primerament, jo 

la pnmera cosa que li vuJ1 dir al Sr. Joaquim VIVÓ es 
que no havien d'naver retIrat les esmenes que tenien 
a altres quatre partides, perqué vosté aquí m'ha estat 
parlant de cursos a empresaris, que no només són él 

empresaris, sinó que també eren a comen;:, i ha esta! 
parlant de molts de temes que, precisament, els vaig 
explicar a les esmenes que tenien vos tes a la secció de 
comen;:, i aqueixa esmen<l que es f<l avui <lquí, crec 
que esta, percIó, que esta viva, és en el punt, a la seC'
ció 20.1 que és Seneis Generals, vull dir amb aixo 
que si vosté, pareix que no va es ser a la Comissió in
formativa, em diu que no hi ha el llibre blanc, i jo Ji 
vaig dir que el llibre blanc l'estam confeccionant, ja 
estam recopilant les dad es i, miri si estalviarem do
blers, que no necessitam tenir cap duro ni un, ni C<lp 
partida per confeccion<lr-Io perque ho fan els funcio
naris de la Conselleria, d'artesania; avui mate ix li puc 
dir que he enviat cap a Eivissa, President, una Llei 
d'Artesanía. El cens industri<ll, aquí no hem de fer cap 
actualització del cens industrial perque precisament 
encara no ho tenim, pel cens industrial hi ha una par
tida, crec recordar de 6 o 7 milions de pessetes, no cm 
faci molt de cas, 6, 6 milions de pessetes, crec recor
dar dins la secció d'Indústria, o sigui es fara per pri
mera vegada el cens industrial, que crec que és ben 
necessario La videoteca és un altre tema que estava tam
bé dins el programa de Comen;:, i vaig defensar, i es 
varen retü-ar aquestes quatre eSlnenes, si vol, crec que 
no hi ha el perqué haver d'entrar dins el programa de 
Govern, perdó, dins el programa de la Conselleria dins 
tates aquestes altres coses i passar, realment a defen
sal' el criteri del Govern i en definitiva, a rebutjar l'es
mena que presenta i mantén el Grup Socialista. Crec 
que és neces,sari dir un poc, recordar un poc quin és 
el criteri-d'aquest Conseller sobre la indústria i dir que 
el noslre objcctiu és el creixement elel sector secunda
ri com a base per aconseguir, d'una part l'equilibri del 
nostre sistema económic, i, d'una altra part, i amb ca
racter prioritari la generació ele places, per tal elc con
solidar el nombre de llocs de trebal] actualment exis
tents en el sector industrial i per tal d'absorbir l'atur 
estacional, greu, existent en funció de l'estructura al 
sector sectorial, l'estructura del sector sectorial, que 
aquesta estructura sectorial sabeu ben bé que el pes 
de la indústria únicament representa un 17, un 17 i 
mig per cent damunt el producte interior bruto Per 
tal d'aconseguir el nostre objectiu d'equilibri industrial 
i ates que el mercat interior i exclusivament el del 
país és un mercat limitat i saturat per l'excedent d'ofer
ta, sense oblidar aquests canals de comercialització, la 
nostra indústria s'ha d'obrir cap a I'exterior fomentant 
l'exportació i ajudant tots aquells sectors que siguin 
capa<;os de participar del mercat exterior i contrÍbuir 
aixi a la consolidació de les nostres indústries, i des 
d'aquest punt de mira, el Govern de la Comunitat Au
tanoma donara suport preferentment a aquelles indús
tries que siguin competitives al mercat nacional i so
bretot a 1 'exterior, aquest és el punt basic del progra
ma d'actuació de la Conselleria de Comer<;:, Indústria, 
perque, ates que hi ha aquest fort desequilibri alla on, 
com he dit abans, el sector industrial participa única
ment d'unl 17 %, agricultura un 4,8 04,9 %> i el sector 
terciari, el sector servicis se'n va al 7S %, és evident 
que hem d'anar a lluitar contra aquest desequilibri i, 
maldament que em repetebd, a aconseguir aquest equi-

-
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libri industrial, no ha fet molta referencia a la prime
ra partida que és la línia del 77 mil ion s 800 i busques 
de mil que és el sector Comer~, que és una línia de 
credit, perdó, no és comer~, una línia de credit per co
me~, indústria i estalvi energetic, jo aquí no hi voldria 
entrar molt en alIó que fa referencia a come~ perque, 
ates que ja s'ha discutit bastant i que després hi ha 
una Moció sobre Come~, alla on ja es va dir quins 
criteris havia seguit la Conselleria, que són els matei
xos criteris que utilitzava l'IRESCO, ha utilitzat 
l'IRESCO durant quatre anys, abans de fer-nos la trans
ferencia i que estan respatllats pel Decret 69/83. Úni
cament sí que em vull aturar una miqueta més a dir 
quins han estat els criteris de valoració deIs expedients, 
o sigui, que tots els expedients que han estat admesos 
a informació han tengut una valora ció alla on s'han 
puntuats, atenent l'ampliació de la dimensió física del 
local, és a dir, ampliació de local, destacaré la puntua
ció més grossa que es destinen 6 punts a aquclls lo
cals en que l'increment de planta és superior al 50 %, 
a els auto-servicis es puntuen més aquells que són de 
nova implantació, transformació o d'equipament i tam
bé en funció deIs metres quadrats, alla on si és de 120 
a 200 me tres quadrats, aquesta nova implantació, trans
formació se'n dur una puntuació de 9 punts, si és de 
més de 400 me tres quadrats, se'n van a 12. Un deIs 
sectors també en que esta atenent els sectors, i no faré 
lectura de tot per no cansar-los, és I'alimentació, aIla 
on es puntua en 8, també té una puntuació alta la 
ubicació de l'establiment segons que sigui a zona ru
ral, dins el case: antic, dins la zona comercial o dins 
barriades populoses alla on són 7 punts. J, un també, 
que és de l'atur alla on feim un ratio, alla on es tracta 
de dividir la inversió en milions dividits pels lIocs de 
treball creats, i si aquest ratio és superior, perdó, és 
inferior a 1 i mig se li donen 3 punts i així baixam 
fins arribar a 1, passant per 2 logicament, no hem de 
deixar cap escaló. Per a la instaHació de fred també 
tenim tres punts i, si vénen avalats per una societat de 
garantia recíproca, tenen també 5 punts, societats coo
peratives, també, comer<,: associat, també 5 punts, no 
vull entrar més dins els criteris de come~, perque 
crec que tal vegada, segur, lógicament se'n parlara 
més. Dins indústria hem de fer referencia al fet que 
el programa de la Conselleria, com ja he dit abans, les 
empreses que vol potenciar més són aquelles empreses 
que no perjudiquen el medi ambient, que ten en un con
sum baix energetic, que, per una aItra part, el transport 
té molt poca incidencia dins el cost total de fabricació, 
que tenen, per una altra part, un molt aH valor afegit, 
que duen una carrega de nivell tecnológic elevada i, per 
una aItra part, també que tenguin un gran component 
de marca i imatge i, logicament, aquesta imatge també 
relacionada amb el lloc d'origen. Aqueixes són, en lí
nies generals, els criteris de puntuació que farem a 
tots els expedients que ens venguin d'indústria i arro
pats amb uns altres, deis quals en destacaré qualcuns 
per no cansar massa, que és referent a la ubicació, per 
exemple, es puntuara bastant si és per trasllat de la 
indústria en si, és dir, que estigui per exemple dins un 
poble i se'n vagin cap a un polígon o cap a unes altres 
ubicacions alla on no molestin dins les ciutats. També, 
per la qualificació d'activitat industrial; lógicament, 
d'acord amb aguest programa es puntuara més a aque
Hes que no tenguin contaminació, o que tenguin poca 
perillositat, damunt la producció les que tenguin dis
seny, les que ampli'in la seva capacitat productiva i 

una també, que crec que és molt important, són aque
Hes que tenguin una capacitat de cobertura del mercat 
balear. Perque s'entengui una mica, posaré un cas con
cret que són, per exemple, aquelles empreses de subs
titució concret perque s'entengui, un que faci patates 
fregides, aquí tenim mol tes patates i no hi ha motiu 
per haver d'importar pata tes fregides de fora, i en aixó, 
amb el Conseller d'Agricultura, hi estam completament 
d'acord, aqueixes empreses sí que s'han d'ajudar i s'han 
de puntuar molt alt, no els vull cansar més amb aquests 
temes d'aixó que és la línía de credit, i anem a passar 
més a alló que pareix que ha quedat un poc més di
fús, a criteri del Diputat Vivó, jo pensava que no era 
així i pensava, avui tenia un poc, no ho sé, com la 
creen9a que llevarien l'esmena a la segona partida, que 
fa més referencia a les ajudes a associacions i a agru
pacions d'empresa, aquesta és, dins també el programa 
de desequilibri sectorial, són ajudes, com he dit abans, 
a associacions i a agrupacions d'empreses per tal de 
promocionar els seu s productes, amb aixo el que pre
tenem nosaltres és obrir, establír uns nous canals de 
comercialització i de distribució en vies de cercar nous 
mercats a aqueixes indústries que, com he dit, el mer
cat interior, fins i tot el d'Espanya és Un mercat sa
turat. Se'ns diu aquí que tal vegada havíem d'haver 
presentat aquesta partida més desglossada, jo vull dir 
que així és quasi quasi bé, ben bé impossible, presen
tar aquesta partida desglossada, dir a quines empreses 
o agrupacions o entitats aniran destinades aques tes 
ajudes, perque pensi voste que si ha féssim alXl, alXO 
seria aduar d'un any per a l'altre, perque a aquest mo
ment estan arribant fins i tot peticions, aixó és una 
cosa que és viva, i el que hauríem de fer, tal vega da, 
és a final d'any tancar i dins el pressupost de primer 
de gener posar-hi totes aquestes peticions que ens han 
vengudes. Efectivament, una que sí, que ja sabem con
creta, el que encara no hem dit quin tant per cent sera 
perque encara en vendran més, aixo éso logic, és Se1ec 
Balear, que varem anar, o millor dit Selec Balear va 
anar a Madrid, el mes de man;, crec recordar, i tam
bé té intenció de tornar-hi anar el mes d'octubre-no
vembre, í pens que aixo és molt bo, és a dir que Se
lec Balear és una associació alla on hi ha molts de 
fabricants de cah;at de marca i també de pello SEBIME 
a la fira nacional que fa Maó, dones lógicament pens 
que també se l'ha d'ajudar, a part d'un programa que 
té també d'actuació la SEBJME, com saben moIt bé els 
menorquins, i al Sr. Quim Vivó li ha constar que la 
SEBIME surt de cara a l'exterior, als palsos de fora, 
crec que també se l'ha d'ajudar. L'assumpte deIs cons
tructors no són uns constructors, són els promotors de 
constructors que em varen venir a veure no fa molt de 
dies, fa pentura, deu fer un mes pentura, ja així ma
teix, alla on varen venir a demanar una ajuda perque 
han sortit, aixó supós que per la premsa se n'han po
gut informar, se'n varen anar a Londres a vendre 
l'oferta que ten en ells d'apartaments a Londres, pens 
que és una bona actuació i també se l'ha d'ajudar, 
pensem que el sector de construcció és una bolla molt 
grossa que mou molts d'altres sectors, no només la 
construcció, sinó pensem en instaHadors, també. Deia 
que era difícil dir com havia de ser el desglossament 
i dir exactament a quin es associacions, agrupacions o 
entitats havien d'anar, perque precisament ahir matí 
vaig estar parlant, varem tenir una reunio amb les 
drassanes del sector, i tot el sector nautic: de servicis 
per anar a la fira de Düseldorf pens que també és molt 
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important anar a la fira de Düseldorf i ajudar a aquei
xa gent. ICEBAL, a ICEBAL no se la subvenciona, ICE
BAL té un capital petit i, com sap molt bé aquest Di
putat, són membres d'ICEBAL els Consells Insulars, 
les de les Comunitats, les dues Caixes, els Foments, 
pens que no em deix mngú, i el que pretenem amb 
aixo és que les fires, les fires que, de les primeres 
que es comencen a fer, poden ser deficitaries, s'ha 
d'ajudar amb aquesta subvenció, amb unes subvencions 
a aquestes fires, no només la del vaixell o la del llibre, 
sinó també, i ahir vaig estar precisament reunit amb 
el President del Consell Insular d'Eivissa i el de la 
moda d'Eivissa parlant sobre el "Salón de moda Ibiza 
ADLIB" que es fara, probablement, quasi amb tata se
guretat el mes de setembre. Pens que d'aqueixa ma
nera, Sr. Vivó, li he explicat un poc el motiu pel qual 
no hi pot haver desglossament. Em deix una cosa, i 
no sé, no sé ara quina és, pero m'imagin, sí, ja la tenc 
per aquí, cm demanava quina relació hi ha hagut amb 
el foment d'exportació; bé, jo li he de dir que comen;: 
no té competencia alguna damunt el comer<; exterior, 
o sigui, el que fa referent a exportació, pero sí que 
tenim bones relacions i, concretament, amb l'IFE, la 
tenim, molt bones reunions i l'IFE també subvenciona
ra, subvencionara totes aquestes sortides que feim de 
cara a · l'exterior · que nosaltres no podem, de qualque 
manera, fer, en el sentit que fa a bosses de viatge i 
també a to! el paper que és el que fa referencia a pro
paganda. M'ha demanat moltes coses, pero són coses 
que no són d'aqueixes dues, concretament d'aqueixes 
dues partides, no tenc cap inconvenient en si hi ha una 
cosa puntual que vulgui que li contesti, li contestaré 
amb moIt de gusto Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, _Sr .. Conseller. Vol replicar? 

EL SR. VIVO CORTÉS: 
Sí, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. VIVO CORTÉS: 
En principi, vull agrair que hagin dut una Llei d'Ar

tesania, aixo ja és molt bo perque fins ara, realment, 
d'a<;o no n'havíem sentit rallar mai, crec que pot esser 
l'única cosa bona quant a les preguntes, perque ha 
quedat bastant ambigu, al nostre entendre, el nivelJ de 
subvencions a aquestes empreses de dlrrega tecnologica 
i valor refegit, de fet, no se'ns n'ha anomenada cap, i 
a nivell individual, a nivell industrial, nosaltres ens 
n'anavem a veure de cara al futur, a veure que és que 
tenia previst la Conselleria d'Indústria, si pensava· abrir 
nous mercats, a veure que és que tenia en aquests ni
vells, els mercats exteriors o interiors, a veure quin s 
podrien esser, i francament, a riivell concret, només 
m'ha anomenat la patata fregida i no voldria entrar-hi 
més a aixo, crec que qualcú em pot agrair que, que 
s!.guem molt. 

EL SR, PRESIDENT: 
. MoItes gracies. Si vol contestar. 

EL SR. OLIVER MUT: 
Bé,Sr. Joaquim, no sé que contestar-Ji una altra 

vegada, o sigui, quins mercats, quins mercats? Dones, 

li puc dir q ue a aq uests momenlS hi ha, s'esta pensant 
un estudi, que va dcslinat als l11obles, als mobles de 
Manacor i de Palma, per obrir precisament mercats, a 
veure quins mercats són intcressanls i quina classe de 
moble ha de fer conjuntamen1 amb el cen1re de disse-
ny, que també n'hi vaig parlar. Ara, el que jo no Ji 
puc dir mai, el que jo no li puc dir mai és quines em
preses seran les que podran, les que en sortiran bene
ficiades, perque voste em diu, me'n digui una, jo una 
la persona física o jurídica no Ji puc dir. Li he dit quin; 
criteris empram i quines empreses són, seran les que ten
dran més puntuació, crec que li he contestat, li he dít 
els criterís, els criteris que aplicarem nosaltres per Va
lorar les empreses, pero no em faci dir si sera aquest, 
aquell o aquell altre, per favor, Sr. Joaquim, moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Esta obert el tom en contra. Volen 

fer ús d'ell? No? Aleshores passam a la votació de l'es
mena 593. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
es vorerr=-posar drets? 24 vots, poden seure, moltes gra
cies. Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
valen posar drets, per favor? 27. Poden seure, moltes 
gracies. Queda rebutjada l'esmena. 1 si em permeten, 
ateses les hores que duim de treball, anem a votar la 
secció 20. Per la qual cosa, les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor es volen posar drets, per favor? Sec
ció 20, 27 : Les Sres. i Srs. Diputats que voten en con
tra de la secció 20, es volen posar drets per favor? Vo
ten en contra de la secció 20, eh? Moltes gracies, 24. 
Queda aprovada la secció 20. Quant a les seccions 30, 
32 i 33 no tenen esmenes, l'exposició de motius no té 
esmenes, ens quedava pendent d'aprovar l'article pri
mer quant a l'esmena 586, sempre i quant haguessin 
sofert variacions les xifres de les seccions, com que 
aquestes no han sofert, creim que no hi ha lloc, a de
batre aquesta esmena, el mateix passa a la 585, per 
tant creim que podem votar conjuntament els següents 
conceptes, seccions 30, 32 i 33, l'exposició de motius, ar
ticle 1 i l'article 17, respecte del qual si no renuncia al 
seu dret queda pendent una explicació de vot quant a 
l'esmena 561, ido, aleshores votam aquest bloc sencer, 
que repetesc són les seccions 30, 32 i 33, l'exposició de 
motius, article 1 i ar1ic1e 17. Per tant, les Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor, es valen posar drets, per 
favor? Sí, demanen la votació separada de l'article 17. 
Molt bé, molt bé per l'aclariment. Aleshores era el pa
quet amb tot el que he dit manco l'article 17. Per tant, 
les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen po
sar drets? Moltes gracies, hi ha unanimitat. 1 ara, vo
tam l'article 17, el qual es va discutir, o hem discutit 
o hem debatut l'esmena 561 del PSM. Per tant, les Sres. 
i Srs. Diputats que aproven l'article 17, es valen posar 
drets, per favor? 27. Moltes gracies, poden seure. 1 les 
Sres. i Srs. Diputats que voten en contra de l'article 17 
es valen posar drets? 24. Poden seure, moltes gracies i 
amb aquesta dan-era vota ció queda aprovat el pressu
post per' a rany 1984. 1 ates el que dei a, que estam can
sats, s'aixeca aquesta sessió que recomenc;ara dema a 
les deu del dematí. Moltes grades. 

EL SR PRESIDENT' J \ 
Re~omen<;:a la se~sió."E/ punt següent de l'Ordre 

del Dia fa referencia a la Moció número 633, presen
tada 'pel Grup Paillamentari Esquerra .'. NaCionalis
ta (PSM), congruent a la InterpeHació 507 i relativa 

--
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a les subvencions per part del Govern Autonom. Sra. 
Secretaria, vol procedir a la lectura de la Moció. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció, el Parlament de les Illes Balears acorda: a) 

Desaprovar el criteri de divulga ció , selecció i atorga
ment de les subvencions d'Agncultura, Indústria i Co
mer<,: que han regit a la convocatoria de les subvencions 
esmentades relatives a l'any 1983; b) Acordar la crea
ció de la Comissió d'Investigació que determini objec
tivament les circumstancies de la convocatoria, selec
ció i concessió de les subvencions de l'any 1983, quant 
a Agricultura, Indústria i Comen; concedides. c) Esta
blir que la Comissió Investigadora haura d'haver en
Ilestit el seu treball en un termini de quatre mesos a 
partir de la data d'avui i que del seu' resultat se'n pro
cedeixi, en el seu cas, incoar les accions legals perti
nents, tant a nivell de reclamar les subvencions rebu
des de forma irregular, com a procedir a la destitució 
deis carrecs polítics responsables i a la incoacció d'ex
pedient als funcionaris que haguessin part.icipat a les 
irregularitats, que la Comissió d'Investigació hí pogués 
localitzar. d) Interessar el Govern de les Illes Balears 
que presentí a debat i aprovació d'aquest Parlament 
els criteris que seguiran quant a subvencions d'Agri
cultura, Ramaderia i Pesca, Comen; i Indústria en tu
tures convocatories, intentant que s'hi do ni la maxima 
participació a la representació d'entitats, L'ooperatives, 
sindicats i patronals de les arees esmentades. 

EL SR. PRESIDENT: 
No s'ha presentat cap esmena a aquesta Moció; 

per defensar la Moció té la paraula el Sr. SebasWt 
Serra Busquets. Disposa, Sr. Serra, d'un temps de deu 
minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, en el 

moment en que anam a abordar ]a Moció sobre les 
subvencions, pensem que hem de recordar molt breu
ment el sentit d'aquest debat. Estam davant un debat 
que considera.m important, un debat que recull tot un 
conjunt d'aspectes polítics, pero també 'recull tot un 
conjunt de problemes tecnics i que, a la passada dis
cussió, al passat debat que hi va haver a aquest Par
lament, varem poder comprovar com no s'estava ac1a
rint la política d'aquest Govern en materia de subven
cions a Agricultura, Ramaderia, Indústria i Comen;, 
per tant estam, amb aquesta Moció i amb la Moció que 
discutirem després, davant una oportunitat gairebé 
única que tenim d'acIarir amb profunditat quina és la 
línia política d'aquest Govern, respecte a aquests sec
tors economics tan essencials. El Govern ens va afir
mar al debat passat que després de la seva presa de" 
possessió havia donat instruccions al personal tecnic, 
estam parlant del cas d'Agricultura, concretament al 
Departament de Divulgació i Assistencia Agraria, per
que divulgas unes convocatories, unes convocatories de 
subvencions, el Govern va afirmar que a partir del 
mes d'octubre, una vegada aprovats els programes la 
Conselleria d'Agricultura i tot el bloc d'ajudes, va fer 
reunions específiques per a la divulgació d'aquestes 
subvencions, nosaItres sabem que aixo és cert, pero a 
partir d'aquesta certesa, és quan hem comprovat les 
irregularitats que ja manifestarem, evidentment dia 10 
d'octubre acabava el termini de presentació d'unes es
menes, perdó, d'unes peticions de subvencions, i evi-

dentment ens trobam que el temps que hi va haver és 
suficient, consideram nosaItres i, evidentment, ens tro
bam que de reunions ctivutgatives se'n varen ter poques 
dins el terminí, per a l'any 84 sí se n'han fetes més, 
pero la convocatoria per a l'any 83, seguím conside
rant que es va fer malament, es va divulgar només a 
determinats sectors i, concretament, ens hem trobat 
que hem hagut de dur a rotlIo un debat que no és en 
absolut gens agradable, pero que, de qualque manera, 
pensam que ha d'ajudar per aclarir tot aquest tema. 
A aquests moments nosaltres veim clarament que hi 
ha tota una manca de criteris, a l'hora d'abordar el 
tema de les subvencions, on és l'ajuda a l'agricultura 
familiar que tantes vegades s'ha esmentada? On és el 
criteri cap on ens dirigim, anam a ajudar el manteni
ment de finques grans, grans propietaris o anam cap 
a un augment de la productivitat i millora en general 
de tota l'agricultura de tipus familiar? No ens contra
deim, respecte a declaracions que ha fet el Govern o 
fins i tot a aspectes del seu programa d'agricultura, 
respecte després a la concreció d'aquestes subvencions. 
Parlant de Comen; 'í Indústria, evidentment, hem de 
pensar exaetament el mateix, amb quins criteris s'han 
donat les ajudes? Hi ha un criteri de modernització 
d'estructures comercials? A partir de quina problema
tica concreta, de quins criteris, de quin programa? És 
ver que en el tema de comen; i indústria s'ha divulgat 
a través de patronals í a través el'unes circulars al 
Consell, als Consells Insulars i a Patronals, pero volem 
recalcar, quines consultes s'han fetes a aquestes pa
tronals? Han tengut res a dir els Consells Insulars, 
Ajuntaments? Amb una· paraula.seguim davant una pro
blematica de criteris que pensam que el passat debat 
en absolut ens va aclarir. Per aixo, a aquests moments, 
volem insistir que aquesta Moció té un sentit, pensam 
que clar, d'intentar abordar, d'una vega da per totes, el 
problema de futur, el problema de l'any 84, i també 
intentar d'apurar responsabilitats respecte a les coses 
mal fetes l'any 83, i per aixo la nostra Moció parteix, 
de qualque manera, d'emfatitzar una mica que hi ha 
hagut una manca de criteris cIars, i hi ha hagut una 
manca de saber cap on' ens dirigim tant en materia 
comercial, industrial com en agricultura i ramaderia, 
i sempre tenint en compte un fons social que és logica
ment tata la problematica de 1I0cs de treball, tota la pro
blematica que hauríem d'acusar de demagogia al Govern 
quan parla de potenciar l'agricultura, que hem de pro
duir el maxim per consumir el que produim i després 
ens trobam que unes subvencions no van en absolut 
orientades a aquesta direcció, sinó que més bé van orien
tades a mantenir una serie de finques grans í no, repe
tim, a una agricultura familiar. Per aixo, entrant ja 
molt concretament a la Moció, després d'aquest breu 
recordatori deis problemes d'estructura que varem de
tectar en el debat que hi va haver i que justifiquen, de 
fet, entenem. nosaltres, la presentació de la Moció, vo
lem concretar molt el sentit d'aquesta Moció que per 
a nosaItres és bastant ciar. En primer lIoc, volem que 
aquest Parlament es manifesti contra els criteris de 
divulgació, selecció i atorgament de les subvencions de 
l'any 83. Divulgació, tema prou debatut i tema que 
cree que ja esta prou matisat, selecció i atorgament, 
en realitat, i aquí ho varem discutir i no tenim cap 
intenció de tornar entrar en noms, llinatges, adreces, 
etc .... de gent que ha rebut ajudes en Agricultura, Ra
maderia, Comen;, creim pero que hi ha una aItra con
centra ció i que és moIt coneguda la gent que ha ten-

~ .. -------------------------------------
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gut les ajudes més importants i, en definitiva, ens tro
bam amb un conJunt Cle persones que nan lengut grans 
facI1ua.s a ¡'hora d'aquesles subvenclOns, quan una 
irnmensa majona no ha tengut en absolut faclhtats, i 
aixo que s'ha concedit a tOihom que ho ha demanat, 
més ens fa clubtar de com s'ha dlvulgat, com s'ha se
leccionat, com s'han atorgades totes aquestes ajudes. 
EJ segan aspeClC que soHicitam d'aquest Parlament és 
un aspecte complex, Esquerra NaclOnaJista es va ma
nifestar a aquest Parlament per una qüeslió inequívo
ca, pensam que el Govern hauria de cessar ja el Direc
tor General de la Conselleria, que és tilular d'una aju
da molt important ell, i a la vega da familiars seus, 
també ho són, pensam que aixo és motiu de cessament 
polític immediat, ha varem dir i ho reiteram, també 
varem dir que era motiu d'expedient cIar inequívoca
ment, l'expedient al funcionari encarregat de tramitar 
tates aquestes ajudes i que endemés dins la pagesia 
mallorquina se sap perfectament com ha ha fet, als po
bIes que ha anat, a qui s'ha dirigit per a repartir les 
fulles i com esta funcionat, i el que és greu, nosaltres 
creim que aixo contradiu el que el Govern va dir a 
aquest debat i va afirmar, que els funcioné1ris estaven 
per ajudar tots els pagesos que ho soHicitassin i no a 
la inversa, que el que aquest funcionari en concret ha 
estat fent durant tota aquesta tramitació de les ajudes, 
aleshores, nosaltres aquí varem insistir que fos cessat 
el Director General, que fos expedientat aquest fun
cionari, i aixo són unes tasques del Govern, el Parla
ment pot instar, pot soHicitar, pero només no s'ha fet 
aixo, sinó que aquest tema ha quedat aturat, per aixo 
Esquerra Nacionalista soHicita avui una Comissió d'In
vestigació que, en quatre mesos, és a dir, que el mes 
el'octubre hauria d'haver acabat la seva tasca, estudil 
circumstancies de convocatoria, selecció i concessió 
d'aquestes subvencions, és clar que quan nosaltres par
lem d'una Comissió d'Investigació, en certa manera, 
ens trobam que prejutjam, perque ha hem elit i ha 
afirmant, la responsabilitat del Director General i la 
responsabilitat del funcionari, del funcionari Rubí, pero 
al mateix temps, volem dir que a aquesta Comissió 
d'Investigació no només hi compareixerien, en el nos
tre mode d'entendre, aquestes dues persones, sinó al
tres alts funcionaris que estan involucrats, d'una ma
nera o d'una altra, o bé tenint ajudes di verses del Go
vern Autonom o bé no havent tramitat correctament 
allo que el Govem eliu que els va dir que tramitas sin, 
que era la divulgació de la convocatoria, o, al mateix 
temps, fent un favoritísme de tipus familiars, amicals, 
etc .... , és a dir, que estam davant una Comissió d'In
vestigacíó que podria aclarir bastant tota una serie de 
responsabilitats que hi ha elavant una cosa que el Go
vern diu que havia dit que fessin els funcionaris, i que 
pareix que no ho han fet o ho han fet malament. 1 
nosaltres entenem que aquesta Comissió d'Investigació 
ha de reclamar la devolució de subvencions si hi ha 
hagut irregularitats, i creim que ha de cessar, que aques
ta Comissió demanar cessament de carrecs polítics si 
ho ha de demanar, i ha de demanar incoaccÍó d'expe
dients si ho ha de demanar, de totes maneres entenem 
que la Comissió d'Investigació podra orientar a unes 
solucions que només és el Govem que les ha d'execu
tar, i nosaltres entenem que el Govem ho hagués po
gut fer, pero lamentablement no ho ha fet fins ara, 
aixÍ i tot hem de recordar que ha tengut molt de 
temps per fer-ho. Per aixo voldríem fer emfasi a aquests 
moments davant una Comissió d'Investigació que si bé 

moltes vega des es pot pensar que no tenen excessives 
alribucions que només és poder orientar cap a unes 
solucions polítiques per al Govem que les ha d'execu
tar, sí que entenem que a aquestes circumsUmcies po
dríem aclarir bastant sobre responsabilitats que nosal
tres creim que són clares, el nostre Grup Parlamenta
ri, pero potser altres Grups Parlamentaris no ho vegin 
tan clar, i, en definitiva, podria significar un aclari
ment de tola aquesta qücstió. 1 el tercer apartat de 
la Moció d'Esquerra Nacionalista és el terna de com 
s'han de fer les convocatóries, ens hem trobat que, 
efectivament, hi ha una normativa legal que ja el Con
seller Simarro i el Conseller Oliver varen explicar, ens 
hem trobat que aquesta normativa legal esta publioada 
en el Bolletí Oficial de l'Estat, i ens trobam, logica
mcnt, que a vegades, a través de mitjans de comuni
cació, es pot fer una tasca divulgatoria, pero nosaltres 
entenem que a aquests moments és urgent que el Go
vern dugui a debat d'aquest Parlament quina és la seva 
política respecte a les subvencions, quina és la manera 
que preveu, que creu oportuna que es dugui cap a 
aquests sectors de pagesia, Ramaderia, Indústria i Co
men;:, per tant, creim imprescindible un debat parla
mentari quan el Govern soHiciti respecte al tipus d'aju
des, respecte al tipus ele convocatories i, en definitiva, 
que sigui el Parlament, representant deIs pobles de les 
Illes Balears, el que de qualque manera discutesqui en 
profunditat aquesta qüestió, i, al mateix temps, creim 
molt necessari que es doni participació, no només que 
s'avisi, no només que, de qualque manera, se'ls convo
qui de tant en tant a qualque reunió, sinó que de qual
que manera institucÍonalitzat hi hagi una participació 
de representants, nosaltres entenem de tres ambits es
sencials, Cooperatives, Sindicats i Patronals, ja que en
tenem que aquests tres tipus d'organitzacions legalment 
constituldes, és cIar que no han de ser promotores; és 
clar que no han de ser coses de tipus volaneler o poc, 
poc concret, sinó que nosaltres volem insistir, Coope
ratives, Sindicats i Patronals legalment constitults, par
iicipin a l'hora d'opinar, participin a l'hora d'orientar 
com s'ha de fer una convocatoria i com s'ha de divul
gar, sobretot. Pensam, en definitiva, que aquests tres 
grans apartats, Comissió d'Investigació, debat parla
mentari i participació d'aquestes entitats, pensam que 
representatives, poden servir de qualque manera, cap 
a un futur, per aclarir un Don funcionament de l'Ad
ministració Autonoma i, al mateix temps, per establir 
d'una vegada per totes una línia política clara, una lí
nja política, pensam que honesta, i que tots els dubtes 
que hi ha hagut fins ara puguin queelar dissipats. Gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Volen intervenir els al

tres Grups Polítics, pel Govern? Queda oberta la qües
tió. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el tema que 

avui ens ocupa és un tema que ha estat molt aírejat, 
nó solament dins aquesta Cambra, sinó també a tots 
els mitjans de comunicació, i crec que és convenient 
donar una explicadó i, sobretot, donar els criteris que 
aquest Govem s'oposa, quins criteris i per que s'oposa 
concretament a aquesta Moció. Abans de res, he de 
dir que la Moció que ens presenta aquí, avui, Esquer
ra Nacionalista, jo francament no l'acab d'entendre 
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prou, un arriba un moment que es demana a veure si 
aquest Grup cerca informació i control o més bé cer
ca lila propaganda cara al seu Grup. Si cerca una pu
blicitat i un coneixement puntual o cerca dur el Go
vern contra les cordes en un tema concret 011 esta ben 
aclarit que no hi ha hagut irregularitats i, si n'hi ha 
hagut, que es denunciln clarament, jo em deman aquí, 
a veure a que s'aspira amb una Moció d'aquest tipus, 
quin és el contingut d'aquesta Moció, jo m'atrevesc a 
dir que a aquesta Moció hi podem veure quasi quasi 
una sentencIa condemnatoria :l alts carrecs, alla on es 
diu que s'haurien el'establir tot tipus de mesures per 
depurar, jo els vull recordar aquí que, si hi ha hagut 
aquestes irregularitats, si s'han ele determinar mesures 
per depurar deficiencies, no és aquí el lloc, sinó que 
s'han de denunciar davant els tribunals. Per una altra 
banda, a l'apartat c) concretament i sota un condicio
nal com és «en su caso» es fan afirmacions, unes afir
macions solapades i unes afirmacions on es diu, com 
he repetit abans, que hi ha unes greus responsabilitats 
quant a informa ció i unes greus responsabilitats quant 
a la concessió el'aquestes subvencions. Podríem passar 
al contingut propiament ele la Moció, un contingut que 
em creguin que, a aquest moments, quasi diria jo que 
no m'atrevesc, no tenc prou coratge per tomar a ex
plicar una altra vegada quins han estat els criteris 
quant a la divulgació i quant a la informació que ha 
fet aquest Govem, i no m'atrevesc perque sembla ser 
que al Grup el'Esquerra Nacionalista a~o no cls inte
ressa, sembla ser que al Grup d'Esquerra Nacionalista 
no els importen les cartes que vam enviar al Consell 
Insular ele Mallorca, al Consell Insular de Menorca, al 
Consell Insular d'Eivissa, a la CAEB AFEDECO, que 
els és? No els importa. Tampoc no els importa que CAEB 
AFEDECO vagin afer cartes als seus associats, sem
bla que tot a<;:& també els és igual, tampoc no els im
porta que la Conselleria hagi distribult fullets, tampoc 
no els importa, senyors del PSM. Com trobaven vos tes 
que nosaltres havíem de fer aquest tipus ele convoca
tories? és que, tal vegada, vos tes tindrien un sistema 
diferent, tal vegada, tarien ús el'allo que es feia a 
aquell temps que era recórrer les places majors, sor
tia el saig amb un tambor i dir, i cridar, «se hace sa
ber», pero aquests temps ja han passat. Creim nosaltres 
que només, i ho vull recordar aquÍ, només que el Go
vem hagi fet la publicació tant al Bolletí de la Comu
nitat, com l'Estat el va fer també al Bolletí Oficial de 
l'Estat, aquesta és l'obligació que té el Govern, i nos
aItres ens hem excedit amb les convocatories, -ens hem 
excedit amb la publicitat perque entenem que ha d'ar
ribar a tots els ciutadans. Per una aItra banda, també 
ens parla aquÍ de selecció i de l'atorgament, és que 
vostes no es llegeixen els Decrets L1eis per part del 
Ministeri o els Decrets que ha publicat la Comunitat 
Autónoma? Qui selecciona i q1.1i atorga no és el Conse
Her, no és el ConseJler ni tan soIs és un funcionari, 
qui selecciona i atorga són unes mesures objectives, 
perfectament establertes, i com a tals, com a tals me
sures objectives, ha de ser fent una comparació entre 
l'atorgament d'aquesta subvcnció a veure si ha complit 
o no ha complit a allo que esta decretat tant per l'Es
tat com esta decretat per la Comunitat Autónoma, i si 
no s'ha complit que es posi una denúncia, i nosaltres 
presentarern totes les mesures que facin falta, a<;:o és 
el que s'ha de fer i no pressuposar ja que hi ha hagat 
responsabilitats quan aquestes no s'han demostrat. Per 
Una altra banda he de manifestar aquÍ que és a causa 

deis criterls d'atorgament i els criteris de selecció vé
nen determinats per la Llei o per Decrets-Ilei, a causa 
d'aquests criteris, és que els ciutadans, tots els espa
nyols hi poden participar, q1.1ant a l'apartat c), quan a 
~'aparw.t e) aquest, alla on se'ns diu que es tormi 
aquesta Comissió Investigadora que analitzi els criteris, 
quins criteris? si aquests criteris eslan establerts, és 
que jo, com a Govern, puc dictar al Ministeri d'Agri
cultura que em canvü els criterís quant a subvencions? 
Les subvencíons, els ho vull recordar aquÍ, no les ha 
donades el Govern Autonom, el Govern Auionom l'úni
ca cosa que ha fet ha estat informar i la darrera pa
raula ... (deficiencies tecniques) . . . anteriorment, a anys 
anteriors hem passat ja a soHicituds massives fins ar
ribar a 260 en un període molt curt i que a aquest 
període de temps ara per a l'any que ve estam a les 
800 soHicituds, i a<;o no és publicitat, permetin, que 
davaIli Déu i que s'ho miri, quant a, i per acabar amb 
aquest tema, jo només els vul! fer una referencia, que 
per favor, no jutgin, no jutgin ni facin judicis de valor 
sense tenir cIarament qui són aquestes persones que 
hagin pogut tenir qualque defÍGiencia en el tema de les 
subvencions, si hi hagut irregularitats per part deIs 
funcionaris, hi ha una L1ei de Funcionaris que estableix 
cIarament amb quines irresponsabilitats pot entrar el 
funcionari a l'hora de decidir un expedient, hi ha hagut 
inspeccions i fins i lot la ConseIleria, i a<;o també s'ha 
dit aquí, per voler-se assegurar quant a la revisió que 
s'hagin fet les obres concretament amb les millores a 
agricultura, varen venir inspectors de Madrid a mirar
s'ho a a<;:o, perque hi havia tal vegada persones que po
drien suposa!", o podrien intuir o podrien donar lloc a 
pensar que hi ha hagut favoritismes, de favoritisme aquí 
no n'hi ha hagut cap, perque repetesc, no es decideix 
dins el Govern Autónom, sinó que es decideix a altres 
instancies, per ac;:o eleman a aquesta Cambra que aques
ta Moció no es tengui en compte i que sigui rebutjada. 
Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Huguet. Vol replicar, Sr. Sebas

tia Serra? Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Esquer

ra Nacionalista fa o no sentencia condemnatória d'un 
Director General del Govern Autonom que es dóna a 
elI mateix una subvenció? Sí, Sres. i Srs. Diputats, Es
querra Nacionalista fa sentencia condemnatoria del fun
cionari que a eH mateix, que a la seva tia i a la seva 
dona, dóna subvencions, sÍ, Sres. i Srs. Diputats. 1 per 
que aquest Govern no ha volgut ja fer una Llei d'In
compatibilitats? 1 per que no s'ha dut endavant una 
investigació en profunditat? Aixo pensam que és moIt 
cIar i és el mateix avisar d'una convocatoria de Comen;: 
i Indústria a una serie d'cntitats, molt respectables i 
que hi estam d'acord que es [aci. és el mateix repetesc, 
o demanar-Ios a aquestes entitats, Consells Insulars, Pa
tronals, Sindicats, que participin previament de qual
que manera, és molt distint la filosofía que dóna una 
cosa, que diu, que du cap a una cosa o du cap a l'altra. 
Esquerra Nacionalista sí eren que hi ha hagut irregu
Iaritats i, sí ho creu, per que no va al Jutjat de Guar
dia? Molt senzill, perque nosaltres creim que és aquí 
que hem. de venir, és al Parlament que hem de venir, 
i vull recordar als membres del Govem que ja hi va 
haver una oportunitat en que ens varen dir el mateix, i 
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des cap d'uns quants clies el Govern va haver de cessar 
a una funcionana, la Sra. Catalina Regina Gelabert, que 
ocupava un carrec d"assessora com a apotecaria quan 
no tenia el tÍLol d'apotecaria, vos tes ho sabien, nosal
tres també, ho varem dur a debat, amb tota senzillesa 
i amb tota claredat, pero vos tes cns aren dir, anau al 
Jutjat, nosaltres varen dir, hi haux m d'anar .i. lagi
cament, la varen haver de cessar ostes rnateixos, per
que sabien que no tenia el títol d 'apotecitr'ia. 1 aixo s6n 
coses que són molt cIares i no ens han de tornar a dir 
pus mai que anem al Jutjat, perque hi poden anar a 
qualsevol mom<:nt, pero és al Parlament que tenim la 
nostra obligació de denunciar, de dur a debat les co
ses, així com toca, pero, de qualque manera, amb la '. 
fermesa oportuna i necessaria. La Comissió Conselleria 
de C mer~ va convocar o no, va avisar fectivamcnt, 
ho varem dir i ho reiteram, es varen fer cartes, no 
hem negat mai aquestes Cal'les, pero també creim opor
tú, de qualque manera, que hi haf:,rués una partieipació 
pxevia, pero voste, Sr. fuguet, moit habilmenl, no Jla 
parlat del problema d'Agricullura, no ha parlat d'une 
r sponsabilitats directes d'una serie de funcionaris, i 
estam temptats de discutir nom per nom, familiars, 
con guts, que crcim que aixo són irregularitats cIares, 
pero lampoe no fa falLa repetir-ho perque ja es va dir 
l'altra vegada, i pensam que ja ho sabem tots, pero sí 
que volem in istir que hi ha aIts funcionaris d'altres 
Conselleries, que no són Agricultura i Comen;:, que tam
bé tenen ajudes substancioses, alts funcionaris o al
manco can'ecs assessors importants del Govel"ll, que 
arriba quaJcuna d'elles a 983.427 p setes, per tant, hem 
d'insistir que lu ha l1agut ÍlTegularitats ciares. 1 bé, el 
que nosaltres demanam a la Moció que pr sentam avui 
és, de qualque manera, primer, desaprovació global, se
gon, investigar co es que, pentura, no per I"ots els Grup 
presents a aquesta Cambra no ón irregu13rs, són sufi
cienlment c1ars per dir, nosaltres consideram que hi 
ha irregulruitals de dalt a baix, onsideram que hi ha 
per Olle que ja haurien d'estar cessades o expedienta
de , pero, a l mateix temps, onsideram que és eonve
nient i fíns i tot de alut polílica molt respectable in· 
tentar investigar una mica lota aquesta lrava. Dan'era 
argumentació del Govern, aixo ho dóna el Govern Cen
tral, senyors de1 Govem, ostes saben que tenen ja un 
conjunt de transferencie importants i vostes saben 
molt millor que Esquerra Nacionalisla que la informa
ció, que la selecció, fins 1 tOl, certa vigilancia són co
ses que són p rapies d'aquest Go em, és cert, i h0 va 
dir el Sr. Simarro, que havien vengut t cnics de Ma
drid él oHicitud del Govel-n, si no varem enlendl-e ma
lament, del Govern Autonom, i ens va emblar molt 
bé, pero de qualque manera aixa no neva que el Govern 
Autonom tengui unes responsabilitats, i volem insistir 
en aquest detall, quan nosaltres demanan investigar, 
creim que tots els Grups que creguin que hi ha discre
pancies damunt aquest lema poden perfectament voler 
una inv stigació, per una raó molt sen zilla , el Govern 
va dir que va donar ordre als funcionaris de divulgar 
i d'ajudar, i aixo erec que s6n paraules exactes, i nos
altres no dubtam que el Govern ho fes, al contrari 
creim que ho va fer, el que passa és que creim que 
no es va fer .bé es va fer malament i, al mateix temps, 
beneficiant-se un conjunt d'alts funcionaris i els eus 
familiars, per tant, si a aquest conjunt de qiiestions 
no I'anomenam irregularitats, no sabem ja que és que 
són jrregularitats, per altra banda, ens trobam, i vull 
insistir que el Uoc de debat d'aquestes qüestions és el 

Parlament i no el Jutjat, pero obviament, podem anar 
al Jutjat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, vol contrareplicar? 

EL SR. RUGUET ROTGER: 
Sr. Presid nt, res, i rs. Dipulats, sen;: molt breu, 

moll breu perque a aque La r ' plica només he de dir 
que l'objecli'vilat quunt a les subvencions que e van 
d na1' en maleria e1'Agricultura va ser prou clara, que 
aquest Gov ro no a lenir cap inconvenient, tampoc no 
l'hagues pogut p sar, pero amb lota lransparen ia va 
donar les 1lisles, perque sahia ben cert qll~ no hi havia 
irregulariral i a aquestes IIjstes van apcu'eixer lOls els 
noms, i a~o ho a fer el Govern automaticament, quan 
es va demanar la infonnació, i estava xposat al públic 
perque es pogues vcurc, primer punl. Segon punl, al 
fLu1cionari que vosle es refereix i als alls dlrr cs com 
pugui esser Director General s'han repeUl aquí les 
instan ies o les soHicituds es van fer amb antedoritat 
que el Govern entras, i ]a concessió, concretament al 
director General, es d6na abans que ell sigui Director 
General, quant a la desaprovació del criteris, no és 
aquí que s'han de desaprovax els criteris en materia 
de subvencions d'Agl'icu ltura, sinó que s'ha de fer, pot 
ser per un Grup Parlamentari o pel que sigui, demanar 
al Ministeri d'Agricultura que canvi'i aqucsls criteris i 
que digui que a les f-utures subvencions, es ablesqui UDS 

altres criteris on es posi incompatibilitats, pero són 
criteris objeetius j, per lanl, la de aprovació d'aquests 
criteris no l'ha de fer a aquest Govern, a una altra 
bando, i per acabar, he de dir que el Govern, aquí pre
senl, assumidl tol Upus de responsabiUtats, toles les 
re pansabi lilal que facin falta i esHl disposat a anal' 
al fon ele la qi.iest!6, pero esta disposat a anar al fans 
de la qi.iestió d'una manera objectiva i no per pressump
cions. MolLes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Volen intervenir els altres Grups que no 

han intervengut en el debato Unió MalJorquina? Grup 
Popular? Unió Mallorquina, el Sr. Jeroni Albertí é la 
paraula. Grup Regionalista de les IlIes, disposa voste 
de deu minuls. 

EL SR. ALBERT1 PICORNELL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, Jo, en primer 

lloc, m'agradaria situar el debat en el lloc en que esta, 
perque pareix que estam reproduint el debat de la 
InterpeHacíó i aquí es tracta d'aprovar o no, de donar 
suport o no a una Moció que presenta el Grup Parla
mentari d'Esquerra Nacionalista, i pens que esperam 
entrar en el debat passat, en el. qual entravem a cercar 
responsabilitats, per aixo jo crec que, situat aixo avui, 
i mirant cap endavant, el que hem de mirar, des del 
Pariament és si és bo o no és bo si aprovant aquesta 
Moció quin s t¡pus d'actuacions realment anlrem afer 
i si aquestes actuacions seraa acJarid.ores o no seraO 
aclaridores, inclusiu si estam, el Parlament, assumint 
un papel' que no és el nostre, quan anam a estabLi.r 
Comissions investigadores, perque hi ha una cosa cIa· 
ra, el Parlament representa el poble, d'acord, pero al 
Pre.<;ident de] Govern l'ha elegit el Parlament, i sabem 
que hi ha una responsabilitat global del Govem clavant 
el ParJament per a tot tipus d'actuacions, per aixo el 
Parlament ha de dir al Govern el que creu que no 
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esta bé, i el Govern és el que ha d'investigar, i el Go
vern és el que ha de respondre, i no des d'aquí, al 
nostre criteri, hem de fer Comissions investigadores, 
que en principi, jo es tic d'acord, que ja prejutgen que 
hi ha coses mal fetes, nosaltres des d'aquí crec que 
no ens toca prejutjar, i no ens toca establir Comissions 
investigadores que, com diu aquí, ja cerquin incoar ac
eions legals pertinents a nivell de reclamar subven
eions rebudes de forma irregular, jo pens que aquí hi 
ha moltes coses que ja estan prejutjant que hi ha ha
gut irregularitats, que no s'ha fet bé, i nosaltres, que 
som enmig, ens trobam en una situació que el Govern 
diu que tot esta fet segons llei, i certs grups diuen que 
tot esta fet malament, nosaltres no tenim perque dub
tar d'uns ni deIs altres, el que sí creim és que el Go
vern ha d'assumir la seva responsabilitat, i creim que 
el Govern l'assumeix, per tant, nosaltres no donarem 
suport a aquesta proposta del Grup Regionalis!a, sen
ziIlament perque pensam que no hem de fer Comis
sions Investigadores aquí, el control que ha d'exercir 
el Parlament és a través del Govern, és exigir al Go
vern que investigui si ha res que no estigui bé, 
fins i tot de les manifestacions que s'han fetes aquí, 
resulta que els criteris no són del Govern, sinó que, 
segons ha dit el Vice-President, venien donats per un 
Decret-Llei del Govern Central, supós, per tant, que 
hi ha un niveIl de confusió que jo crec que molt bo 
és que donem la sensació que caminam cap enclavant, 
no tornem cap endarrera, tornant reproduir els matei
xos arguments que varem adduir aquí, i anem a veure 
una per una les quatre coses que aquí es proposen pel 
Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, per saber 
si li donam suport o no li elonam suporL Vol crear una 
Comissió d'lnvestigació que determini les circumstan
eies de la convocatoria, selecció i concessió de les sub
vencions de ¡'any 83, quan a Agricultura, Indústria i 
Comer« conceelides. Aquí ha vengut el Govern i ja ha 
dit quins criteris hi havia, que han seguit ells, que 
estan ajustats a dret i fins ara ningú no li ha discutit 
que no estassin ajustats a dret, la qual cosa no vol clir 
que no hi estassin, aquí es va fer el joc de paraules 
el'ética i estetica, que nosaltres no hi entram, aquesta 
Comissió Investigadora ha d'enIlestir el seu treball en 
un terme de quatre mesos, i deIs seus resultats s'han 
d'incoar accions legals i al tres coses, pero jo crec que, 
repetesc, el Govern és el que assumeix la responsabi
litat clavant el Parlament i eIl és el que ha de, si real
ment creu eIl que hi ha irregularitats, és eIl qui ha 
d'establir els seus mecanismes i ho ha de fer. 1, en 
tercer lloc, el punt el), «interessar al Govern de les Illes 
que presentí debat a aprovació d'aquest Parlament, els 
criteris que seguiran quant a subvencions d'Agricultu
ra en futures convocatories, intentant que es doni ma
xima participació a la representació el'entitats». Han 
dit altres vegades, fins i tot aquest criteri va esser el 
nostre quan varen valer que cluguessin aquí la dÍscus
sió deIs criteris del Fans ele Compensació Interterrito
rial que eren més importants que aquests, que el Go
vern ha d'assumir la seva responsabilitat, el Govern ha 
de governar i el Govern ha cle respondre davant el Par
lament i aixÍ, anirem assentant les bases d'una verte
dera política autonómica on cadascú té les seves res
ponsabilitats, que no passem ni traspassem responsa
bilitats d'uns als aItres, que tots complim el paper que 
ens toca complir i, en definitiva, que el Parlament as
Sumesqui plenament la seva responsabilitat de control 
del Govern, que el Govern assumesqui plenament la 

seva responsabilitat davant el Parlament, i amb una 
manera i l'altra, pens que aquesta proposta, aquesta 
Moció del Grup Parlamentari d'Esquerra Nacionalista, 
desvirtua, en certa manera, aquests plantejaments que 
el nostre Grup es fa, el Parlament esta per controlar 
el Govern, i el Govern esta per respondre davant el 
Parlament, cadascun, pensam que ha de jugar el seu 
paper, cadascun ha d'assumir les seves responsabili
tats, i nosaltres pensam que aquesta Moció si s'apro
vava, estaria, en certa manera, instant el Parlament a 
governar, a assumir funcions ele Govern, a assumir fun
cions de control, que són únicament i exclussivament 
del Govern, i, per tant, el nostre Grup, sentint-ho moIt, 
no podra donar suport a aquesta Moció del Grup Par
lamentari d'Esquerra Nacionalista. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Jeroni Albertí. El Sr. Cosme Vidal 

Juan, té la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Gracics Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt 

breument perque, sense cap elubte, l'única cosa que 
puc dir és que estalonam totalment la postura del Go
vern, en rebutjar aquesta Moció, i ens identificam tam
bé amb els plantejaments que ha fet el representant 
del Grup Regionalista, no hi ha pitjor sord que no 
valer escoltar i aquí, en la InterpeHació es va demos
trar, fins i tot clocumentalment, que no existien aques
tes irregularitats que vertaderament amb un caracter 
molt greu, vol acusar-el Grup d'Esquerra Nacionalis
ta, ell ha dit que vertaderament no és al Jutjat alla 
on volen anar, sinó que és aquÍ, i jo em permetria dir 
que, tal vegada, sense voler-hi anar, s'hi podrien tra
bar, només tenen al seu favor una cosa que impedeix 
que hi vagin, si no més al Jutjat convencional, perque 
el seu ridícul plantejament i aquest emfasi, direm des
mesurat, que han posat a l'acusació, els pot enviar 
només a un Jutjat, cas que es cobreixi el buit que va 
deixar «La Codorniz», no hi podran anar. Moltes gra
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Acabat el debat passam a la vo

tació del texto 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, per contradiccions voldría fer una breu inter

venció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Disposa de cinc minuts 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gdicies, Sr. President. Bé, en primer lloc soHíci

tam que es votí per separat la Moció, que es voti per 
separat cada un deIs apartats, o bé el primer, a) per 
un costat, b), c) conjuntament i el c) també per sepa
rato En primer Iloc, una contradicció respecte a la in
tervenció del Grup Regionalista, que ens ha semblat 
que només ha fet esmena als punts b), c) id), i no ha 
parlat del punt primer de la Moció que és precisament 
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el que parla d'una serie de qüestions que senzillament 
volem llegir perque no han estat comentad es pel Por
taveu del Grup Regionalista. El punt primer de la 
nostra Moció, punt a), diu, «desaprovar que aquest 
Parlament de les Illes Balears acorda desaprovar el 
criteri de divulgació, selecció i atorgament de les sub
vencions a Agricultura, Inclústria i Comen; que han 
regit a la convocatoria de les subvencions esmentades 
relatives a l'any 83,,; és a dir, que, de qualque manera, 
pensam que els altres punts sí han estat contestats i 
debatuts pel Grup Regionalista, pero no aquest punt 
primer, i que arnés pensam, que si no fos estalonat 
pel Grup Regionalista, aquest punt primer, hi hauria 
una contradicció respecte a la seva intervenció en el 
passat debat sobre aquest mateix tema, sí que ente
nem els altres arguments que han exposats, coherents 
amb altres intervencions del Grup Regionalista, pero 
no respecte a aquest punt primer, que nosaltres, si no 
ho varem entendre malament al passat debat, va afir
mar que no acabava de veure els criteris i com s'havia 
seguit el procés. Respecte a altres contradiccions que 
volem apuntar, voldríem senzillament dir que aquest 
debat ha estat un debat, entenem nosaltres, seriós, dur, 
que si hi ha hagut un emfasi ha estat degut, precisa
ment a una certa obstinació i a uns vocabularis i pot
ser a unes filosofies polítiques molt diferenciades, pero 
que de qualque manera aquest debat ha de marcar un 
futur i si aclarim les coses, de qualque manera es po
dra construir molt millor aquesta Comunitat Autóno
ma, si els deixam dins una nebulosa, no es construira 
bé aquesta Comunitat Autónoma, i si, de fet, pareix que 
hi ha Grups Parlamentaris que opinen qu.,:: maldament 
Esquerra Nacionalista prejutja que hi ha hagut irregu
laritats i no n'hi ha, a que ve la por a una Comissió 
d'Investigació? 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 1 passam a la votació de 

l'apartat a) de la Moció, tal com s'ha demanat. Per 
tant, les Sres. i Sres. Diputats que votin a favor del 
text de la Moció quant a l'apartat a) es volen posar 
drets, per favor? 24, poden seure i moltes gracies. Les 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra del text d'a
questa Moció quant a l'apartat a) es volen posar drets, 
per favor? 26, poden seure i gracies. En quant als apar
tats b) i c), les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
del text de la Moció, es vol en posar drets, per favor? 
24, seguin, moltes gracies. Les Sres. i Srs. Diputats que 
votin en contra del text de la Moció . quant a aquests 
apartats, b) i c) es volen posar drets, per favor? 26. 
Poden seure, gracies. 1 quant a l'apartat d), les Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor del text de la Moció 
es volen posar drets, per favor? 24, poden seure, mol
tes gracies. 1 les Sres. i Srs. Diputats que votin en 
contra el text de la Moció, es vol en posar drets, per 
favor, en contra de l'apartat d)? 26. No hi ha absten
cions. Per tant, queda rebutjada la Moció. Que feim, 
descansam deu minuts o podem continuar? Aquesta 
Presidencia decreta un descans de deu minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 3) 
Van prenint lloc als seus escons? El debat de la 

Moció 635 presentada pel Grup Parlamentari Socialis
ta congruent a la InterpeHació 508 i relativa a les sub
vencions del Govem a empreses comercials, industrials 
i agrícoles. Sra. Secretaria, vol procedir a la lectura de 
la Moció. 

'. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
Moció. El Parlament de les Illes Balears. l.-Ex

pressa la seva disconformitat amb els criteris aplieats 
pel Govem per a la divulgació, seleceió i adjudieaeió 
de subveneions a empreses comercials, industrials i 
agríeoles. 2.-Manifesta el seu criteri contrari al fet 
que E'ls alts carrecs de la Comunitat Autónoma i els 
funcionaris que participen a l'informe i a la resolució 
deIs expedients de subvenció, així com els seus parents 
directes puguin esser beneficiats d'aquestes subven
cions, i ajudes. 3.-Insta el Govern a prendre les me
sures administratives adients per tal de depurar les 
responsabilitats derivades de les conduetes irregulars 
produldes a la coneessió de les darreres subvencions 
per a Agricultura, Indústria i Comen;. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per defensar la Moeió té la paraula 

el Sr. Félix Pons Irazazábal, del Grup Socialista. Dis
posa, Sr. Pons, de deu minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, el sentit d'una 

Moció, conseqüencia d'InterpeHació, logicament no és 
reproduir el debat que s'ha prodult, arran de la Inter
peHació, sinó treure'n les conseqüencies a la vista del 
contingut d'aquest debat, de la informació que s'ha ob
tingut, de les posicions que s'hi han manifestat, i aca
bar amb allo que és propi d'una InterpeHació, que és 
un acte de control parlamentari del Govem, expres
sant unes conclusions, expressant el punt de vista del 
Parlament, en reIació a l'actuació de l'Executiu que ha 
estat examinada i analitzada a la InterpeHació. 1 aquest 
és el sentit exacte de la nostra Moció, prendre posició, 
proposar a aquest Parlament que prengui posició en 
relació al tema que va esser objecte de debat a la 
InterpeHació. Després d'aquell debat, entenem que no 
hi pot haver conformitat amb els criteris aplicats per 
divulgar, seleccionar i adjudicar les subvencions a les 
empreses comercials, industrials i agrícoles. Quant a les 
ajudes, a les subvencions de la Conselleria d'Agricul
tura del Ministeri d'Agricultura a proposta i previ in
forme de la Conselleria d'Agricultura, entenem que no 
és acceptable el criteri que s'ha utilitzat per a divulgar 
aquestes ajudes, va quedar ja de manifest que no hi 
havia hagut altra publicació que la del Bolletí Oficial 
de l'Estat, que a Balears no s'havia publicat en cap al
tra ocasió ni a cap altra publicació oficial, aquesta 
convocatoria d'ajudes, i que hi havia hagut un proce
diment atípic de divulgació, via funcionaris, via reu
nions de la ConselIeria, que és inacceptable, els meto
des de divulgació atípics comporten un altíssim risc 
de particularització discriminatoria enfront de la di
vulgació per metodes que no s'han d'inventar, que es
tan perfectament inventats, que permetin un coneixe
ment general, per tant, no demanam que s'escriguin 
més cartes, ni que es facin més fulIets sinó que s'uti
litzin els sistemes perfectament coneguts i consolidats 
a aquestes altures del segle XX, que necessiten aItres 
complements, pero que com a mínim donen garanties 
de general coneixement que són les publicacions als 
BolIetins Oficials, com a mínim, i aixó no es va fer. 
No estam d'acord amb la selecció i adjudicació dels 
beneficiaris d'aquestes ajudes, que en certa manera és 
una conseqüencia i esta íntimament relacionat amb la 
forma de divulgació d'aquestes ajudes, ja varem dir 
que era inacceptable el criteri expressat que els fun-
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cionaris aprofitin precisament la seva privilegiada si
tuació prop de les fonts d'informació per beneficiar-se 
d'aquesta situació, a la qual, i vostes varen invocar el 
principi d'igualtat, els altres ciutadnas no hi estan; no 
estam d'acord, per tant, que a una llista de beneficiats 
d'unes subvencions ocupin els primers llocs els funcio
naris que informen aquestes subvencions i els seus pa
rents. Aixo és inacceptable, no estam d'acord amb la 
relació tal com va quedar i entenem que aquesta se
lecció ha obelt a uns criteris que tampoc no admeten 
per les raons que varen quedar exposades, i que, per 
la seva propia configuració sociologica, territorial i de 
relació amb la propietat agrícola, conforme un quadre 
que no respon a criteris racionals i acceptables de dis
tribució. Les ajudes d'Indústria i Comer;;, els criteris 
de divulgació permeten aplicar raons com les que estic 
sostenint, el Decret al qual es' va establir aquesta cas
ta d'ajudes no diu tampoc quan acaba el termini per 
demanar-les, i diu contra.riament que la Conselleria de 
Comerv i Indústria, en funció de les disponabilitats 
relatives de recursos podra proposar fonts de finan¡,:a· 
ment alternatives o complementaries a la indicada pel 
soHicitant. I, per altra banda, tenim que els metodes 
de divulgació varen esser tan curiosos que s'havien pre
sentat onze o dotze soHicituds abans que es publicas 
aquesta mateixa disposició. Que algunes havien estat 
presentades a IRESCO? Algunes, no totes. 1 quaIcunes 
massa significatives no havien estat presentades a 
IRESCO i varen esser presentades abans de la publi
cació d'aquest Decret. Divulgació correcta, divulgació 
incorrecta, no estam tampoc d'acord amb els criteris 
de distribució d'aquestes ajudes, de distribució terri
torial perque ja va quedar dar que era una distribució 
sorprenent i que només era sorprenent per als ingenus 
que pensaven que s'havien d'utilitzar altres criteris, 
pero com que aquí es va confessar que era molt logic 
que s'hagués ajudat de forma preferent als paisans del 
Conseller que tenia atribUIda aquesta competencia, 10-
gicament aixo és inacceptable, i per damunt d'aixo, 
que fin s i tot m'atreviria a dir que pot esser anecdó
tic, i no ho és sen se cap dubte, i no ho és, el més evi
dent és que el criteri de fons, que és el que vostes 
mateixos havien fixat en el Decret, que les ajudes hau
rien d'anar a empreses que reunissin un requisit que 
vostes havien fixat, que la inversió significa introduc
ció de noves tecniques a la distribució que representin 
una millora de productivitat, noves tecniques i que 
ajudin a la racionalització del sector, a<;o no ho han 
respectat com es despren clarísimament deIs expe
dients, on només dos d'aquests expedients són per 
introduir noves tecniques per via d'ordenador, tota la 
resta són ajudes per comprar solars, per obrir comer
t;OS d'una vulgaritat inversora total i absoluta, són 
vostes mateixos els que han utilitzat un criteri desviat 
d'aquell que havien fixat i que fan que sigui inaccep
table utilitzar doblers per a unes ajudes que no tenen 
cap interes específic dins l'economia de les Illes Ba
lears. El segon punt de la nostra Moció, convida aquest 
Parlament a manifestar un criteri polític, un criteri 
polític molt concret contrari al fet que els Alts Carrecs 
de la Comunitat Autonoma i els funcionaris que parti
cipen a l'informe i a la resolució deIs expedients de 
subvenció, així com els seus parents directes, puguin 
esser beneficiats d'aqueixes subvencions i ajudes. Ens 
empegueim d'haver de presentar una Moció d'aquestes 
característiques, perque l'hem de presentar provocats 
pel criteri contrari manifestat pel Govern a aquest 

Parlament, sembla que a aquestes altures una obvietat 
d'aquestes característiques no hauria de ser objecte de 
debat a un Parlament com aquest, no és un problema 
etic ni estetic, és un problema polític, de bona admi,
nistració, de garantia, nosaltres defensam una política 
a la qual aquestes garanties existesquin, la política 
d'incompatibilitats, ho diré una vegada més, elimina 
alIó que s'han anomenat arees de coincidencia, no fa 
un retret a la consciencia deIs eventual s beneficiaris 
de la situació de compatibilitat, no fa un retret a si 
les persones que actuen creuen que ho estan fent bé 
o ho estan fent malament, sinó que defensa que l'exis
tencia d'arees de coincidencia d'interessos que les per
sones que han de decidir, funcionaris o polítics a un 
determinat assumpte, no poden a més esser beneficia
ris de la seva propia decisió, en comparació o compe
tencia amb altres persones. 1 all0 que volem és garan
tir absolutament la imparcialitat d'aquells que han 
de decidir, perque quan una persona ha de decidir 
sobre el que és seu, en general no es pot garantir 
que actul amb imparcialitat, i aquest és un principi 
tan assumit que si no l'acceptassim ens durien al fet 
que els jutges poguessin jutjar a un plet els seus fami
liars perque hem de. pensar que un jutge no sera im
parcial, hem de pensar que sera recte i objeetiu i que 
si té raó el seu familiar, o els seus amics o els seus 
parents, els donara la raó, i si no la tenen no els la 
donara, aixó fa segles, milennis que esta establert que 
no es pot donar, i vostes creuen que aquí intentam 
introduir novetats revolucionaries. Estats Units, als 
darrers temps, en motiu de nomenaments d'un alt 
carree de l'administració Reagan, per molt menys do
blers deIs que discutim aquí, Comissions d'Enquesta 
Parlamentaria, investigant una ajuda rebuda per la 
dona d'un credit oficial, de la dona d'un aspirant a un 
carrec, motiu suficient perque hi hagués un terratre
mol a Washington, i no importa aportar a aquests 
moments models, .exemples més recents sobre l'escru
polositat amb que es mira en els sistemes democratics 
aquest assumpte de les incompatibilitats de polítics i 
funcionaris. Tercer punt, instam el Govern a prendre 
les mesures administratives adients per tal de depurar 
responsabilitats derivades de conductes irregulars pro
dUldes a la concessió de les darreres subvencions. 
Responsabilitats administratives que han de ser depu
rades, és a dir, han de ser separades, s'ha de saber 
si hi ha responsabilitats administratives, que depurar 
no vol dir més que separar, individualitzar responsa
bilitats, i el que no podem entendre és que el Govern 
no s'hagi avan~at a esser ell que prengués la iniciativa 
de voler individualitzar si hi havia responsabilitats o 
no n'hi havia, i no tenim més remei que dir que creim 
que és imprescindible obrir un expedient per a inves
tigar les responsabilitats administratives, quan a una 
llista de subvencions el funcionari que els informa esta 
dalt de tot amb la seva família, s;ha d'obrir un expe
dient per veure que ha passat, sense negar que pugui 
anar la cosa més enfora, pero, de moment i com 
a mínim, ac;o havia d'anar aixÍ. Les responsabilitats 
administratives que no s'exigeixen ni s 'investiguen, es 
converteixen en responsabilitats polítiques deIs que 
queden mans plegades o beneeixen activitats que qual
sevol persona, amb dos dits de sentit comú polític, ho 
permetria. No volem prejutjar aquest expedient, el 
que deim és que hi ha indicis per obrir un expedient, 
i demanam que aquí s'acordi dir al Govern que ha 
d'obrir aquest expedient, peró per saber si al final hi 
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ha responsabilitats és imprescindible iniciar-los, crec 
que el que sabem basta per comen<;ar aquest expedient 
i, per consegiient, amb tot el que he dit basta per 
donar suport als tres punts d'aquesta Moció, conse
qüencia de la InterpeHació anterior. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons . En nom del Govem té la 

paraula el Sr. loan Huguet. Queda oberta la qüestió 
incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Gracies. Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Així 

com abans, a la primera interven ció, deiem que troba
vem, segons el nostre criteri, que no era una Moció 
que s'hagués presentat aquí, he de reconeixer que, 
efectivament, sota la nostra interpretació, aquesta sí 
compleix una funció de Moció, hi estarem o no hi 
estarem d'acord, pero sí almanco dóna la possibilitat 
que sigui el Govem que es responsabilitzi deIs seus 
actes i que sigui el propi Govern que prengui les me
sures a determinar quant a aquests tipus de subven
cions tant pel que afecta a Agricultura, com pel que 
afecta a Comer~ i Indústria. Passant al primer punt, 
alla on s'expressa la disconformitat amb els criteris, 
crec que nosaltres, ja ha han dit abans, aquests crite
ris, sobretot per exemple comen<;:ant per les empreses 
comercials, la Conselleria s'ha repetit, i perdó per la 
reiteració, la Conselleria l'únic que fa és informar 
si les empreses que han soHicitat aquestes ajudes, 
aquests credits compleixen o no compleixen la norma
tiva que ve donada pel Decret, i aixo ho transmet a 
les entitats bancaries perque siguin les que decides
quin i, quan el banc ha decidit donar aquest credit, 
després sí que la Comunitat Autonoma subvenciona 
l'interes, no a l'intevés, no subvenciona primer i des
prés dóna el credit, sinó que és - el banc qui dóna 
aquest credit. Quant a les empreses agrícoles, nosal
tres ja ho hem dit abans, el Govem no concedeix 
aquestes subvencions, és simplement i darament, per 
dir-ho de qualque manera, una delegació que el Minis
teri d'Agricultura fa a la Comunitat Autonoma, a les 
ComunÍtats Autonomes, perque don in o perque infor
min sobre aquestes subvencions que són determinades 
per Decret-Llei, per part del propi Ministeri, i la Con
selleria agafa totes 'les soHicituds, les informa i les 
envia cap alla perque sigui el Ministeri el que, en defi
nitiva, decidesqui. Quant a la divulgació, crec que no 
importa tornar a dir tot el que s'ha dit aquí, voste 
sap molt bé que un Govern esta obligat a donar la 
seva publicitat en el Bolletí Oficial, i l'Estat esta obli
gat donar la seva publicitat també en el Bolletí Oficial. 
A~o s'ha fet, s'ha fet en Agricultura, per part del 
Ministeri i s'ha fet per Indústria i Comer~ per part 
de la Comunitat Autonoma, empero, a més a més 
d'a~o, s'ha fet tot tipus de publicitat que el temps ens 
permetia i aquí, dins aquesta Cambra, sí que s'ha reco
negut que, per al 84, la publicitat ha anat augmentant, 
que el coneixement a la gent li ha arribat moIt més 
rapid perque també han tingut molt més temps i han 
tingut també una experiencia en el termini curt de 
temps que teníem abans per donar aquesta publicitat, 
A<;o és quant fa referencia als criteris, a la publici
tat que a la divulgació, pero a la selecció, en definitiva, 
el Govern no selecciona a aquest moment, el Govem 
aplica uns criteris que vénen establerts, i qui realment 
després té la darrera paraula, com he dit abans, sera, 

en el cas d'Agricultura, el Ministeri. Pero anem al 
segon punt, el segon punt que, tal volta, sigui un 
deIs punts més conflictius dins aquesta Cambra; jo, 
Sr. Pons, puc estar d'acord que per etica, per etica 
personal, un AIt Carrec no obtí a un tipus de subven
ció concreta per molts de drets que tengui i per molt 
que la llei li reconegui, empero dír que un Alt Carrec 
parents, funcionaris s'han d'abstenir de tenir unes sub~ 
vencions que no són a cap moment discreccionals, sinó 
que són subvencions reglad es i reglamentades, a¡;:o, em 
cregui que, puc dir quasi que s'esta crivellant l'article 
14 de la Constit uci6 on diu que tots els eS¡Janyols SOm 
igua]s davant la Jlei, eose que prevalesqui discrimina
c~ó ~e: raó de naixemenl, ,de ra~a, de sexe, de religió, 
d apiOló, o de qualsevol clrcumsl~mcia .personal o so
cial, aqui s'atempta, a aques! moment, contra una raó 
ele naixement, o circllmstlmcia personal. Em permeti 
que posi un exemple moll ciar, ja he dit abans que 
puc acceptar que jo COm AH Carrec, Si tenc uoa finca, 
pe!" etica ' no ni part icipi, ac;o ho podero acceptar. pero 
sempr sera uoa decisi.ó persooal, com a Govern no 
em. poden dir que no participi a un dret, perque és una 
subvenció, com he dit abans, que ve reglamentada, i li 
deia abans, vull posar un exemple molt cIar, voste su
posi, q ue a m és és cer t. i els de Menorca cm coneixen, 
que jo tenc un canco, que deien a lla, un oncle que és 
pages, i vénen aquestes subvenci ons per millora r, per 
e.xemplé, l'~xp~otació de la !let o de les vaques, pel' que 
h he de d Ir JO, que perque dóna la circumsUmcia, a 
aquest moment, que ell té un nebot que esta en el 
Govern no hi pot participar, quan tots els altres hi 
participen, quan aquest senyor ha estat explotant la 
seva terra, durant tota la seva vida, i quan li ve una 
ajuda que pot aprofitar, no la pot aprofitar perque a 
aquest moment hi ha aquesta circumstancia. Aco deIs 
parents hauríem de deixar-ho a part, i sob;etot a 
part, quan aqueste· ubvencions vénen reglament.ades 
i ,han de complir una normativa o la compleixen , o no 
hl b.a ~ubvencions. l?s e l mateix cas, per ex mple, no 
sé SJ a lxo es dóna en els membres del Part it Soc ial ista, 
su p~s que no pe~que deuen tenir, i teneD segu r, prOLl 
solvencla economJCa, quao 1)3S de rebre s ubvenció pe r 
a ¡'adquisjció eI'una casa o de vivenda socia l, és ben 
igual que a mi em diguin, jnverte ix deu i si inverteixes 
i fas aquesta millora, nosaltres et donarem quatre, 
que l'Estat em digui, a~o val deu, pero se subvenciona 
i, per tant, basta que donis sis, el cas és el mateix, 
perque n o he de poder fer as;o quan esta, com he di l 
a~ans, perfectament reglamentat? 1 passem ,al punt 
numero 3, a aquest punt, nosaltres l'hem de rebutjar, 
com he di t abans, perque no es poden fer pressump
cions i menys afirmacions gratu"ites, que es denuncün 
aquests fets, s'ha, a aquests moments, de mostrar la 
cara, esta dar que un funcionari, a un moment deter
m inat, i en as;o sí que té tota la raó, no p o t informar 
d'u na cosa en que eH és part implicada, amb a~o hi 
estaT? d'acord, no pOl jnfonnar perque sempre hi 
poclna haver uns p rivi legis que no seria , coro molt bé 
ha dit voste, ni e tic, n i seria logic, pero aquesta pres
su mpció s'h a de dem ostrar , i nosalt res vam actuar 
puntualment quan vam requerir la presencia d'inspec
tors de Madrid que vinguessin a analitzar tates i cada 
una d'aquestes inversions en materia agrícola, perque 
fossin ells que determinessin si pertocava o no perto
cava, i encara més, Sr. Pons, i voste a a<;:o ha sap molt 
bé, que la subvenció es dóna una volta s'ha fet la 
millora, no es dóna abans, no poden invertir en altres 
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coses que no estiguin fixades per aquests Decrets-Lleis, 
sinó que primer hi ha aquestes ajudes, hi ha una sol-li
citud de fer una nova reforma, hi ha una sol-licitud de 
fer una estructura, i és després, una volta s'ha fet 
aquesta inversió quan diuen, ah!, s'ha fet la inversió, 
per tant tens aquesta subvenció, no és abans, el procés 
no és invers, i encara més, la subvenció, concretament 
en Agricultura, ni tan soIs la dóna la Conse11eria 
d'Agricultura, el xec d'aquesta sub venció va firmat per 
part del Ministeri i va a la Delegació Provincial d'Agri
cultura, no és la Comunitat Autonoma, com he dit 
abans, la Comunitat Autonoma, no és res més que 
un transmissor, podem millorar conductes, hi estam 
d'acord, cada día hem d'anar avanc;:ant i cada dia, i el 
Parlament és aquesta funció, per a~o die i he mani
festat abans, que aquesta Moció si té un sentit, és per 
clarificar les situacions i clarificar postures perque de 
cada dia hem d'anar millorant, i aquest Govern, ja ho 
he manifestat abans, esta disposat i esta atent a qual
sevol cridada que li faci d Parlament perque és res
pectuós amb el Parlament, i és el Parlament que li 
ha de dir el que creu, com a representant del poble 
balear, el que fací bé i el que no faci bé, aquest Govern 
també manifesta que a aquest cas concret, a aquest 
cas que ens ocupa, nosaltres no tenim cap tipus de 
conciencia encoberta ni cap ti pus de rancor, perque 
estam convenc;:uts que no han complert en cap tipus 
d'irregularitat i, molt manco, en cap tipus d'iHegalitat. 
Per la meva part, he de dir que després d'haver sentit 
el Sr. Pons, i després d'aquesta explicació, no sé si 
hauré, a aquest moment, .expressat realment a110 que 
vos tes volien sentir, empero nosaltres no poderrt accep
tal' mai, sota cap punt, aquesta Moció, perque ente
nem, com he dit abans, que va en contra d'uns drets 
deIs ciutadans que estan establerts, no solament per la 
Constitució, sinó fins i tot per Lleis com pugui esser 
el que voste ha manifestat que els funcionaris no po
den informar, per tant, seria redundar en coses que 
ja estan establertes. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl-acies, Sr. Huguet. Vol replicar, Sr. F~lix? 

Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. PONS IRAZAZABAL: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És cert que 

dins el procediment arbitrat en el Decret 69/1983, la 
Conse11eria informa, dins una de les fases, la concessió 
d'aquestes ajudes, pero és cert que la Conselleria ha 
informat favorablement totes les soHicituds, cosa bas
tant curiosa, sobretot a la vista que aquesta favorable 
atenció que ha rebut de la Conselleria no s'ha corres
post amb una tan favorable atenció per part deis 
ban cs que després havien de concedir els credits, vos
tes recordaran que al conveni que varem subscriure 
amb les entitats bancaries el que es diu és que les 
ajudes, els prestecs es donaran a les empreses que «el 
Gobierno de la Comunidé\d Autónoma considere que 
plantean proyectos de inversión que contribuyan a la 
reforma de las estructuras comerciales», i vostes han 
informat favorablement i han considerat que ajudaven 
a renovar estructures comercials sense entrar amb 
altre tipus de raons, jo m'ajust a alló que vos tes han 
dit, uns projectes que no tenien res a veure ni amb 
innovacions tecniques ni amb ajudes comercials, sinó 
que responien a altres criteris de que ja n'hem parlat 
prou. Quant a les ajudes agrícoles, em pareix bastant 

lamentable que vostes insistesquin que el Govern de 
la Comunitat Autónoma no les concedeix, i que aixo 
és un problema, potser de responsabilitat del Sr. Car
los Romero o de qui sigui; miri, el Decret diu clara
ment que la Conselleria d'Agricultura, «una vez anali
zada i evaluada elevará a la dirección General de Pro
ducción Agraria, una propuesta incluyendo informe 
técnico razonado y presupuestado de los fines perse
guidos en cada explotación», i si vostes coneixen qual
que cas que el Ministeri s'hagi desviat de la porposta, 
ho diguin. Cap, el Ministeri agafa la proposta analit
zada, informada i avaluada que fa la Conselleria, per 
tant, el responsable polític de l'informe i de la pro
posta és la Conselleria, i, com a mínim, vos tes han 
d'assumir la responsabilitat de l'analisi de l'informe i 
de la proposta que és el que determina la concessió 
de l'ajuda, i, per tant, és, en definitiva, la responsabi
litat de les ajudes la que ha d'assumir el Govern. 
Igualment aquí, s'han concedit totes, i ja varem dir 
que resultava sospitos que se'n concedissin poques o 
que es concedissin totes, perque es varen concedir 
totes les que varen arribar, fins un elia que, discreccio
nalment, per no dir arbitrariament, es va taDcar el 
mostrador i es va dir, a partir d'avui ja no n'entren 
més, sense que hi hagués hagut publicitat de quin era 
el dia que acabava aixo , 1 per a l'any 1984 cree que la 
publicitat l'ha feta el Parlament, la publicitat l'hem 
teta nosaItres aquí, i és el que ha determinat que hi 
hagi una soHicitud disparada d'aquestes i de qualsevol 
altres ajudes. Quant el segon punt, vostes utilitzen un 
criteri per dir que aquestes ajudes són reglades i no 
són discreccionals, jo " cree que hi ha devers 15 o 20 
elements d'aquests que' he útilitzat fins ara que són 
absolutament discreccionals, pero l'exemple que posen 
és radicalment distint d'aquest que ens estam plante
jant, hi ha dos tipus d'ajudes, aquelles que poden 
esser disfrutades per un nombre iHimitat de ciutadans, 
perque els recursos que es posen a disposició per 
donar aquestes ajudes són limitats, i aquelles que poden 
esser disfrutad es per qualsevol ciutada que estigui en 
condicions de reclamar-ho, sigui un, deu o deu milions, 
i és molt distinta la situació, la desgravació fiscal, els 
beneficis fiscals els pot tenir qualsevol citutada que 
estigui en situació, sigui un o deu o deu milions, aquí 
estam parlant d'ajudes limitades, de recursos de quan
tia limitada, i si hi ha uns ciutadans que han de sortir 
d'una llista o que no hi poden estar perque hi ha 
un AH Carrec o perque hi ha un funcionari, estam 
actuant amb uns criteris polítics dolents. Vos tes ente
nen que no hi ha cap inconvenient, que si es té dret, 
per que no s'ha d'estar a la 11ista, maldament aixo 
suposi que hi hagi d'haver un senyor que quedi defora. 
Nosaltres aquí, ¡'única cosa que proposam és un criteri 
de política, el que hi ha a la nostra Moció, que els Alts 
Carrecs i els funcionaris que han d'informar i deci
dir sobre subvencions, no puguin esser beneficiaris 
d'aquestes subvencions, vostes tenen un altre criteri 
poHtic? El proposin a aquest ParIament que represen
ta el poble, ho diguin al carrer i a veure que passa. 
Nosaltres, aquí, el que proposam és un criteri de polí
tica, no feim apeHació a les seves consciencies, si 
vostes creuen que aixo esta bé o esta malament, una 
política que creim que és més convenient, que creim 
que l'entén més la societat i per conseguent la feim 
nost1'a. I finalment, quant al tercer punt, voste cree 
que no ha desmentit res en absolut d'allo que jo he 
dit, voste diu que no esta bé que un funcionari que 
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informa, al mateix temps, en sigui beneficiari, creim 
que aixo és el que passat, comencin un expedient, 
comencin un expedient, que un alt funcionari de la 
Conselleria d'Agricultura informi o no informi, sigui el 
primer, mereix que s'obri un expedient, vostes creuen 
que no és indici suficient, ja ens diran quan creuen 
que hi ha inclici suficient per obrir un expedient, no 
per acusar, per obrir un expedicnt. Per tant, i en 
resum, nosaltres el que deim a aquesta Moció, és que 
en aquest assumpte vostes no ho han fet bé, que creim 
que han actuat amb uns criteris polítics que no són 
correctes, i el que més ens preocupa no és que estiguin 
disposats a rectificar mÍnimament o a clir-nos és que 
vos tes estan actuant amb unes dades que no són certes, 
perque les dades basiques han estat confirmades, sinó 
que manifesten que ho continuaran fent així, i aixo és 
realment preocupant. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. Vol contrareplicar? 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Molt breument, 

perque s'han tornat repetir els mateixos arguments 
que a la presentació de la Moció, i no podia esser una 
altra cosa. Anem per parts, per exemple el cas que 
voste m'ha posat del jutgc, és ben cert que un jutge 
no podra jutjar un parent que hagi comes una falta 
o que hagi comes un de1icte, pero no lleva "que aquest 
senyor no pugui anar al Jutjat a requerir, fins i tot, 
a part després que el jutgi un altre o que aquest ho 
faci, totalment d'acord, per tant, un parent de qualque 
Alt Carrec deu poder sol-licitar una ajuda, que després 
la decisió, si té un parent que estigui implicat a 
aquesta edició no hi particípi, és el mate ix cas, no hi 
ha de participar, en aquest punt estam d'acord, per 
tant, crec que voste ha introdult aquí una petita mo
dificació quan ha estat rallant de funcionaris i Alts 
Carrecs i s'ha oblidat de l'altre terme que té la Moció, 
que ralla de parents, a aquest moment de la seva repli
ca no n'ha parlat, supos perque les meves paraules 
l'han pogut convencer, qué és el que fa la Conselleria 
d'Agricultura? AqUÍ tornam a estar en el mateix: infor
mar de les subvencions que estan demanant i a veure 
si les millores s'han fet o no s'han fet, i nosaltres, 
repetesc aquí, en el cas concret d'aquest funcionari 
que voste denuncia aquí, vam requerir la presenc~a 
d'inspectors de Madrid perque informessin ells si 
aquesta inversió s'havia fet o no s'havia fet i ells van 
informar favorablement, no va esser el funcionari im
plicat que va informar favorablement, és més, la soHi
citud d'aquest funcionari o l'informe primer que va 
fer sobre aquesta inversió no la va fer quan hi havia 
l'actual Govern, sinó que la va fer abans, i va esser 
després quan l'actual Govern va actuar, quan va reque
rir la presencia d'aquests inspectors de Madrid, per 
altra banda, li he de dir que jutjar, com han dit abans, 
o que els expedients aquests siguin la responsabilitat 
nostra, indiscutiblement, la responsabilitat nostra és 
la d'informar aquests expedients i la responsabilitat 
nostra és que aquest informe sigui real i s'ajusti a la 
normativa establerta pel propi Ministeri. Quant a Co
mer<; i Indústria, quant a Comer<; i Indústria esta molt 
cIar, voste em diu que han informat favorablement, i 
que després els bancs, qualque bane no ha concedít 
-aquesto Gredit, i voste amb aquesta experiencia, que 
supos que en té molta, podra. saber que els bancs, 

amb a~o sí que no miren cares, ni miren res, miren la 
pesseta i miren solvencia, i potser que molts d'aquests 
credits soHicitats no els hagin concedit perque qui 
soHicitava, que s'ajustava perfectament al Decret, des
prés no podia tenir una solvencia economica per fer 
aquesta inversió, i no n'hi ha més, consider i continuu 
considerant que els criteris que ha fet aquest Govern 
han estat els adequats i que el Govern a aquest mo
ment no té cap tipus de responsabilitat amb irregula
ritat, podem discutir, com ja hem discutit, i no em 
vull fer pesat, que els criteris de divulgació no divul
gació, si hi poden entrar o no hi poden entrar, pero 
que el funcionari, tomant anar al cas concret, pugui 
intervenir o no hi pugui intervenir, és que a<;o li ve 
marcat per Llei, és que a~o li ve marcat per Llei en 
aquelles coses que pot intervenir o no pot intervenir, 
si hi ha una implicació directa o no hi ha una impli
cació directa, si és una part afectada o DO és una part 
afectada, a<;o ja esta establert, no ho hem d'establir 
nosaltres, no ens hem d'inventar noves coses perque 
cree que en aquesta materia ja esta. tot inventat. Mol
tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Huguet. Els altres Grups Polí

tics volen intervenir? Grup Esquerra Nacionalista, 
Sr. Damia. Pons i Pons. Disposa de deu minuts. 

EL SR. PONS PONS (Dami~¡): 
Sr. President, Sres. i Srs. Consellers. Recolliré 

unes paraules que ha dit, i les recolliré aproximada
ment, que ha dit el Portaveu del Grup Socialista, 
en defensa de la Moció presentada, que ens empegueim 
d'haver de presentar unes coses tan obvies, és un sen
timent que Esquerra Nacionalista comparteix plena
ment. Perque aquí, durant tot aquest llarg debat, que 
ja és conseqüencia d'un debat anterior, de dues Inter
peHacions presentades, s'esta discutint una autentica 
obvietat, s'esta intentant fer veure, per part d'aquest 
Govern, que s'han respectat les normes de la Llei i les 
normes de l'etica, quan entenem, i enten Esquerra Na
cionalista que potser que s'hagin respectat les normes 
de la Llei, que esta per demostrar, i per aixo fa un 
moment que hem plantejat que s'investigas, a veure si 
s'havia complit la Llei o no, i quant a les normes eti
ques d'una convocatoria per a unes subvencions com 
les que s'han atorgades, entenem que és manifestament 
obvi que s'han vulnerat els principis més elementals de 
l'etica política, perque esta. molt bé que es digui, i ens 
ha agradat molt sentir-ho per saber quin, quina visió 
política té aquest Govern conservador, que Alts Car
recs, funcionaris i familiars tenen dret perque tots són 
iguals, el cert és que no tots són Alts Carrecs, funcio
naris o familiars d'aquest Govem, i la prava és el resul
tat que hi ha hagut que no tots els ciutadans, teorica
ment igual s davant la Llei, s'han pogut beneficiar d'a
questes subvencions quan és obvi que molta part, i em 
referiré a la pagesia que conec més que els altres am
bits, hí havia moIts de pagesos d'aquesta illa i de les 
illes menors que tenien molta més necessitat i, per 
tant, molt més -clret que no els que han estat benefi
ciats. Per tant, jo crec que el Govern ha intentat plan
tejar una batalla que ja esta perduda des del primer 
moment, l'ha volguda plantejar en lloc dé fer una ho
nesta autocrítica, i ha volgut defensar l'índefensable, 
ens ha volgut dir que s'havia actuat perfectament 
d'acord amb la Hei i amb l'etica, el qUe és cert és que 
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no s'ha volgut admetre una investigació sobre aquest 
tema i, per a nosaltres, aixo ja és francament definitiu, 
i més encara, s'ha insistit que de cara al futur se con
tinuara mantenint el mateix criteri, aixo encara, ente
nem que és més absolutament indefensable, perque 
tenguin en compte que, a nivell públic, aquest Govern 
ha sofert una degradació d'imatge pública notoria, i 
Esquerra Nacionalista entén que perfectament meres
cuda. Sobre la Moció del Grup Socialista, vull manifes
tar que hi estam plenament d'acord, perque entenem 
que és perfectament, si no identica, perfectament con
cordant amb aquella que fa uns moments ha presentat 
Esquerra Nacionalista, no és identica, perque si no hi 
ha dues fulles d'arbre iguals a aquest planeta, és obvi 
que encara que siguem coincidents, no podem arribar 
a una absoluta igualtat de termes, de totes maneres sí 
que entenem que aquestes dues Mocions hauran com
plit una missió fonamental i és fer veure a aquest Go
vern que, al marge deis resultats d'aquestes votacions, 
es podra governar, es podra mantenir al poder si té el 
suport parlamentari assegurat, i creim que el tenen 
durant aquesta Legislatura, pero que no es pot actuar 
~mb absoluta impunitat, és a dir, el cost polític que 
vostes han pagat, paguen i pagaran. sapiguen que sera 
molt elevat i si no, a les proximes convocatories elel'
torals , ja en parlarem. Sr. Huguet, en nom del Govern, 
ha dit que el que ha presentat el Grup Socialista era 
una Moció quan el que hem discutit fa un mament 
que ha estat rebutjat no ho era, no vuU entrar en 
aquest tema perque la responsabilitat de clarificar Jes 
Mocions, és obvi que no és part del Govern, ha esta! 
qualificada i ha estat quali[icada «nemine discrepan
te», per unanimitat, per l'organisme que correspon, i 
esta al Bolletí del Parlament, tant la d'Esquerra Na
cionalista, com la del Grup Socialista i, per tant, les 
haurem de debatre en detall. Quin criteri polític té 
aquest Govern per no admetre almenys una autocriti
ca? Jo cree que, francament, no en té cap, quines mo
tivacions té per evitar que hi hagi Comissions d'In
vestigació o per esser instat a prendre mesures admi
nistratives per depurar responsabilitats? Nosaltres 
entenem que és perfectament evident, perque se sap, 
tot i que no es confessi aquí, públicament, que aques
tes responsabilitats hi són, tant per part deIs carrecs 
polítics d'aquest Govern, com per part deIs funcionaris 
que han cooperat a aques ta desas trosa assignació d 
subvencions, i, per tan t, DO allres entenem que en 1l0c 
de ,'elica d'aques t Parlamenl, seria bo, que lOl ¡que 
al Govern li ca ti molt votar en contra de is seus propi 
ac les, com a mínim e la di sposa t a ooperar amb 
aquest Padament i donas suporl almenys a la Moció 
del Grup SociaUsla en la part alla 011 aquest ma teix 
Govern és ins tat a veur s i lü hagut responsabi lit8l i 
si. hi ha hagu conduc e irregu la r . Perque . per moltes 
manifestac ion que hagi fel el Portaveu del Govern, eS 

va fen t cada vegada m és evidenl que aquesle res pon
sabilil lS hi han estat, pe rque crec que era el Portaveu 
del Grup ocja]js la que, en la defensa en la pre enta
c i ' de la Jn lerpe l-l ac ió de I'alu·e dia . va parlar que la 
dona del César no només ha el ser honrada, sinó qu 
ho ha ele pareixer . i llosa ltre entenem que aquí s'e la 
el m strant que el ésar, el seu funcionari i e l s us 
familiar, potser que siguin honrats i ho voldríem com
provar, pero que francament, insistir en una política 
absolutament degradant a nivell públic és una autenti
ca temeritat perque esta degradant una institució molt 
poc arrelada al nostre poble i que si no mostram des 

--

del mateix Govern una voluntat de c1arificació, és evi
dent que aquesta institució no es veura com una eina 
de transformació de la nostra soeietat, sinó com el que 
pareix que esta essent una pura ocupació fisica d'un 
poder factic i un atribuir-se assumptes públics tant a 
nivell propi com a nivell de familiars, com a nivell 
d'alts funcionaris, i aixo és notariament impresentat. 
Demanaria al Portaveu, si intervé, del Grup Regiona
lista, que donas suport a aquesta Moció, que ens sem
bla absolutament obvia, com ha dit el Portaveu del 
Grup Socialista fa un moment, i entenem que el Par
lament no s 'ha d'atribuir ni amb aquesta Mociú, ni 
amb la que hem discutit fa un moment funcions que 
no Ji són prapies. El Parlament, controla l'acció del 
Govern i no feim altra cosa el Parlament és qui des
signa les Comissions d'Investigació i no les des signa 
el Govern, que el Govern pugui prendre mesures admi
nistratives com es propasa ara, és una altra cosa, tam
bé hi estam d'acord, pero no dubtem que aquest Par
lament és l'argan que ha d'exercir un control, ha de 
nomenar les pertinents Comissions d'Investigació que 
s 'havien nosaltres ho hauríem volgut així les que ens 
diguessin fins on han arribat les irregularitats i fin s on 
no han arribat. Per tant, aquesta Moció, presentada pel 
Grup Socialista, té plenament el nostre suport, per
que, en definitiva, entenem que és coincident i comple
mentaria amb la nostra, i demanaríem a aquest Govern 
que, per una vegada, fes un acte d'humilitat i d'autocri
tica, reconegués que no ho ha fe t bé, reconegués que 
esta disposat a demostrar que no hi ha hagut cap ti
pus d'irregularitat, tót i que tots els signes fan veure 
que hi ·han estat, i que de cara al futur manifestas dient 
encara que hagi estat rebutjada la Moció anterior ho 
poden fer, perque el Reglament els ho permet, dugués 
a debat tot tipus de convocatories que hagi de fe r, en 
tots els camps, siguin d'Indústria, sigui n d'AgricLT I tura, 
siguin de Comen;, o del que sigui perque tenguill U11 

suport parlamentari cIar i estiguin perfectament cjdi
nits i no hi hagi les sospites de notaries irrcguhtrita~s 
com ara tot aixo en definitiva entenem anira en ben~
fici de la cOl)solidació de I'autonomia a les Illes Ba
lears i anira en benefici del nostre poble. Moltes 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Pons. El Grup Regionalista. 

Pel Govern té la paraula el Sr. Joan Huguet. Queda 
oberta la qüestió incidental. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . En primer lloc, 

he d'agrair els consells que ens dóna, el problema sera 
nos t re si hi feim cas o no hi feim cas, pera· sí vull ma
nifestar, aquí, ja ho he dit altres vega des que adme
tem qualsevol tipus de crítica perque per a<;o estam 
aquí, quant a analitzar irregularitats, em cregui que 
l'actuació, des del primer dia, nostra, va ser una actua
ció que vam, que ho vam fer amb tota bona voluntat i 
aplicant els criteris i que quan vam veure aquestes 
sospites, vam agafar un per un tots els expedients per 
veure si trobavem cap tipus d'irregularitat i no en 
vam trabar, aquesta autocrítica ja el1S I'han feta, en 
segon lloc li he de dir que voste en lloe de donar un 
suport a la Moció Socialista, que li doni, suposavem, 
no podia esser manco que fos així, ha tornat fer 
una defensa de la seva propia Moció, tornant treure 
la Comissió Investigadora, etc., etc. aquest no és el 
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sentit, i posat també a fer cites, també li puc dir que 
n'hi ha una altra que diu «que el ladrón se cree que 
todos son de su condición». Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor. Té la paraula per replicar el 

Sr. Damia Pons. Disposa d'un temps de cinc minuts. 
disposa de cinc minuts. 

EL SR. PONS PONS (DAMIA): 
Bé, entenc que la darrera frase ha volgut tenir un 

sentit humorístic, no ofensiu, perque hauríem de dir 
allo de «no ofen qui vol, sino qui pot», eh? 1 voldria 
recordar una imatge que quan ha parlar d'ai)¿o deIs 
lladres, m'ha dit, m'ha vengut immediatament a la me
moria que quan, jo personalment com a Portaveu cir
cumstancial d'Esquerra Nacionalista, vaig defensar 
una Llei d'Incompatibilitats que hauria estat molt 
oportú que s'aprovas, el President del Govern va dír 
que quan sentia les meves intervencions, tenia la im
pressió que aquest Govern, el President i el Govern, 
anaven amb un mocador pel cap i un trabuc davall el 
bra~, jo voldria que fent aquesta autocrítica que els 
he proposat que fessin, quedas manifestament clar, a 
través de Comissions d'Investigació, a través de depu
ració de responsabilitats, que vostes no duen ni mo
cadors ni trabucs, i, per tant, és senzillament una invi
tació diplomatica, cordial, pero ferma perque no donin 
una imatge com la que estan donant a nivell públic, 
s'ho prenguin com un consell, si volen, des d'un adver
sari polític, pero un consell completament constructiu 
com ja he dit abans en benefici de las nostra Autono
mía. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies Sr. Damüt. Té la paraula pel Grup. Per fa

vor, un momento Un moment que replica. Contrarepli
ca per part del Sr. J oan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Manifestar només, que crec que ja ha he dit aquí, 

que com a tal consell li admetem, no aquest, sinó 
tots els que ens pugui donar. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies. Té la paraula el Grup Regionalista de les 

Illes, el Sr. Jeroni AlbertÍ. Disposa Sr. Albertí, de deu 
minuts. 

EL SR. ALBERT! PICORNELL: 
Moltes gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. 

Realment estam al punt culminant per part nostra, 
per part del nostre Grup, havent de manifestar la 
nostra posició davant aquesta Moció presentada pe! 
Grup Socialista. Volem deixar clar que nosaltres venim 
aquí a fixar una postura, no entram afer judicis de 
valor ni judicis d'intencions, perque, entre altres co
ses, la tasca de governar ens causa un gran respecte i 
per aixo, nosaltres ens cenyirem a alIó que és la Mo
ció, sense entrar d'on ve, perque alló important és on 
volem anar. Si ens permeten els Srs. Diputats, jo vull 
centrar la meya intervenció, per aixo estam en el cen
tre de la Cambra, en el punt que esta en el centre de 
la Moció, en el punt número 2. El punt número 2 diu, 
manifesta el seu criteri contrari que els Alts Car
rees de la Comunitat Autónoma i els funcionaris que 
hi participen o informin a la resolució deIs expedients 
de subvenció, així com que els seus parents directes 

puguin esser beneficiats d'aquestes subvencions i aju
des. 1 ho fa amb caracter general. El nostre Partit, el 
nostre Grup ha reflectit i ha estat reflexionant sobre 
la postura i perque no ho hem de dir? inclusiu, amb 
idea de no coíncidir amb la Moció, perque no coin
cidim en moltes coses, logicament, amb el Grup So
cialista, pero la veritat és que llegint el que c1iu l'apar
tat segon, d'aquesta Moció, el nostre Grup hi esta abso
lutament d'acord, pero si esta absolutament d'acord i 
creim que aixo ha de ser així, guines raons podem 
adduir per votar en contra d'aquest punt? Per que ha 
estat presentat pels grups d'esquerres? Per que ve 
d'una InterpeHació on realment hi ha coses que no 
ens han agradat? 1 hem arribat a la conclusió de si 
creim que aixo esta d'acord amb els nostres criteris, 
Ji hem ele donar suport, perque pensam que les coses 
són bones o dolentes no en funció de qui les presenta, 
sinó en funció del seu contingut, i amb el contingut del 
punt segon d'aquesta Moció, nosaltres hi estam total
ment, absolutament el'acord, per aixo, i en consciencia 
de grup, que no és igual que en consciencia de perso
nes, no podem deixar de donar-hi suport i així, ho 
farem. Per tant, per tant, aquí, nosaltres volem dur el 
criteri constructiu a aquesta Cambra, pensam, inclu
siu que aprovant aquest punt, queda totalment clar 
que aquest criteri del Parlament cara al futur evita
ra situacions confuses, que ja no dic mal fetes, evitél
ra ja que a les convocatories sapiguen qui són que hi 
poden anar i sapiguen quí són que no hi poden anar. 
i sense apeHar a frases rimbombants, segur, donant 
major seguretat al poble que és en definitiva el qL1e 
hem eI'anar conscienciant cada dja més, que l'Autono
mía Ji convé, perque les coses es fan més ajustade'; a 
alIo que el poble desitja, que estam anant pel hon ca
mí, i jo accept i agraesc fins i tot les paraules dE'l 
Vice-I'.resídent dient que sempre acceptara crítiques i 
consells d'aquest Parlament, cree que és normal, i so
bretot jo per part del nostre Grup li vull dir que sem
pre les crítiques, no consells, que no n'acostumam a 
donar, seran sempre de caracter constructiu en el sen
tit de millorar, encara que qualque vega da no '~oincj

des quin els criteris eI'un grup i els criteris de l'altre, 
perque pel qualque cosa, per qualque cosa som dos 
grups totalment diferenciats. A aquest punt, nosaltles 
creim, a pesar d'allo que ell ha dit deIs parents direc
tes, acabant en el seu conco, «tío» per a tothom, d'allo 
que és bo fins i tot que si hi ha qualsevol tipus d'exep
ció es contempli l'exepció, el que no és bo, perqlle 
no es contempli, el que diu el punt dos, el que és exep
ció es pugui convertir, encara que amb raó, en gene
ralitat, per aixo creim que és bo i pensam que sí, i 
nosaltres donarem suport al punt dos, perque creim 
que és aclaridor, honestament pensam que és el fJue 
el poble vol aclarir d'aquí endavant, no entrar amb 
alló que ha passat, sinó que el Parlament doni crite
ris clars de com s'han de fer les coses cara al futuro 
Bé, i la majaria d'aquest Parlament pareix que pensa 
que s'haurien de fer d'acord amb el punt dos, que ens 
apunta el Grup Socialista a la seva Moció, jo vull 
dir que no cree que sigui empegueidor, en absolut, sinó 
que anam fent camí cada dia, fa un any que tenim Par
lament i avui ve un punt més en que el Par]am~nt 
exposa el seu criteri favorable a aquest punt. Quant al 
punt primer i al punt tercer, nosaltres realment ht!rn 
anat seguint molt seriosament el curs deIs debats de 
les InterpeHacions i el curs del debat d'avui, perque 
ens ajudassin a fixar criteris, la veritat és que no hern 
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arribat, seriosament, a ac1arir que és que ha passat, 
si o no esta ajustat a la convocatoria, i vull aprofitar 
per dir al Grup d'Esquerra Nacionalista que si no hem 
estalonat el seu punt a), i tenim un tractament a 
aquest, és que pensam que a pesar que paresgui de 
matís, hi ha coses importants entre una i l'altra, la 
seva 11uita d'aprovar el criteri que han regit a la con
vocatoria, i aquesta diu expressar la seva disconfor
rni~at amb els criteris aplicats pel Govern per a la igua
la ció, selecció i adjudicació de subvencions. 1, per 
tant, té un tractament diferenciat que nosaltres volem 
ten ir en compte, per exemple, a nosaltres, Grup Re
gionalista, no deixa de cridar-nos l'atenció, precisa
ment en caracter negatiu, aquest emfasi del Vice-Presi
dent que han vengut tecnics de Madrid per poder 
cer~ificar que aixo esta ben fet, jo sempre he dit, i 
m'ha sentit aquí, una vega da en el ConselI Interior, no 
anem a comparar, pero ja em queda, es dir, em sent 
encara menys realitzat ;;tutonomicamellt quan hem ele 
cridar senyors de Madrid perquc venguin a certificar 
si esta ben fet o no esta ben fet el que aquí feim, 
quan tenim un Estatut d'Autonomia que Madrid ens 
diu, vosaltres us podeu autogovernar, i ha feis vos
aItres, amb la vostra gent, realment és encara més, 
m'ha creat confusió aquest emfasi que ha fet peT con
testar les dues Mocions que hem dut tecnics de Ma
drid perquc certificassin que aixo esta ben feto La 
veritat és que no entene perque hem ele dur gent de 
Madrid, com jo crec que la millor gent la tenim aquí, 
la millor gent en tots els ordres, per aixo erec amb 
l'Autonomia, si pensas que per fer qualque cosa bOlla 
hem de dur gent de defora, seria molt menys autono
mista del que som, tot aixD ens du a una confusió. 
1, per tant, per fixar posieions, nosaltres en el primer 
punt ens abstendrem, ens abstendrem per dues raons 
fonamentals, una perque forma part d'una actuació elel 
Govern que nosaltres hem dit moltes vegades, i ho 
hen dit a aquesta Cambra, que els encerts són seu.;;, 
que, per tant, nosaltres no ens volen ficar en aqur.:.';t 
moment en com ho ha fet, nosaltres, en el punt 1, ens 
abstendrem. 1 quant al tercer, crec que aquest és el 
procediment i no el que, per aixo hi ha una diferencia 
subsfancial, el que ha fet el Grup Nacionalista el'Es
qucrres, és a dir, instar el Govem a prendre mesures, 
no és igual que prendre mesures el Parlament, no és 
igual que crear aquí, una Comissió que vagi inves[i
gan~, pero també, també en aquest sentit, perquc vo
lem esser constructius, i creim que el punt número 2 
és constructiu cap al futur, i no volem entrar en aixo 
que ha passat fins avui, també el nostre Grup s'abs
tendra en el punt 1 i en el punt 3. Per tant, jo dema~1 
ja al Sr. President que quan hagi de sotmetre a vota
cio aquesta Moció ho faei per separa!, el punt 1, el 
punt 2 i el punt 3, pensam que aixo, contrari2.ment a 
alIo que, i per aixo sabem que la nostra responsabilt
tat no és de cap manera, no és de cap manera que 
nosaltres estem en una actitud distinta i contra, per
que no hi estam, estam a un punt en que, per una 
part, si el Govern esta segur i ha di ~ que esta segur, 
que ho ha fet conforme a dret, que ho ha fet ben fet, 
no té perque preocupar-se perque no haura de fn cap 
expedient, si realment els criteris estan ben fet,> en e! 
seu, segons ells, tampoc no té problemes amb el nlÍ

mero 1, nosaltres no ens volem ficar ni al 1 ni al 3, i 
per concretar, donarem suport al punt segon i ens abs
tendrem al punt primer i al punt tercer. Molres 
gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Albertí. Pel Grup Popular, el 

Sr. Cosme Vidal té la paraula. Disposa Sr. Vidal d'un 
temps de deu minuts. 

EL SR. VIDAL JUAN: 

Moltes gracies, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, 
vertaderament sobraria haver pujar a aquesta tribuna, 
perque també vaig a ser molt breu i perque, com és 
natural, el nostre Grup estalonara la postura manifes
tada pel Govern, perque creim sincerament que quan 
es té la convicció que s'han fet les coses bé, a pesar 
que estigui previst el resultat de la votació, un ha de 
mantenir la postura que un creu bona, pero, així ma
teix, voldria dir que amb aquesta Moció que ha pre
sentat el Grup Socialista i que, sense cap dubte i a 
pesar als esfon;os del representant del Grup d'Esquer
ra Nacionalista, no es pareix en absolut a aquella, vol
eliia elir que i.!quí s'han fet unes afirmacions, s'han 
contestat, jo crec que bé, perque per part deIs presen
tants de la Moció, s'ha dit que no s'havia fet el mínim 
quant a la clivulgació que era la publicació en el Diari 
Oficial, i aquí ha demostrat, ha quedat demostrat que 
per part d'Agricultura ho havia fet el Ministeri, pero 
als Diaris Oficials, i per part d'Inclústria i Comen; ho 
112vien fet en els Bolletins de la Província i en el Bo
lIetí Oficial de l'Estat, per tant, crec que aixo s'ha 
d'aclarir, perquc ara ha quedat així i també s'ha de 
dir que de vol tes, per un error, tal volta d'interpreta
ció o d'escoltar-ho, es tergiversen 11avors quan es diu, 
perque vostes han dit, jo crec que no és exactamcnt 
el que s'ha dit aquí que s'havia dit, respecte que, pcr 
exemple, un determinat Conseller responsable hagués 
dit que eH havia ajudat als ele la seva o d'una deter
minada comarca, amb l'obtenció d'aquestes subven
cions, jo cree que el Sr. Conseller el que va dir era 
que s'alegrava que eH era d'una determinada comarca 
que haguessin ob'tengut aquestes subvencions, aixo és 
completament diferent a a110 que s'ha dit, també s'ha dit 
que el Govern pensava seguir «erre que erre» amb la 
mateixa cosa que havia fet fins ara, i aixo tampoc no 
és cert perque, per una raó basica, la situació és irre
petible, perque aquí no es vol reconeixer aixo, pero ve 
des de situaeions heredades, i, per tant, aquí poelriem 
dir que el que ha dit el Sr. Alberti que li sabia mal 
que aixo, que vengues sin de Madrid i tot aixo, dar no 
només s'ha d'anar a Madrid, sinó que també els de 
Madrid vénen, naturalment és una situació heredada, 
perque era una cosa que havia concedit ja el Ministeri 
prcviament, per tant, aquesta situació és irrepetible, 
el que ha volgut dir, crec jo, el Govern, o jo ho he 
entes així, era que creia que havia actuat bé, i que cls 
criteris exposaria el mateixos, pero la situació no és 
la mateixa, perque aquí, finalment, perque no em vulI 
fer pesat, s'ha dit, s'ha dit i s'ha posat una compara
ció, que a Eivissa deim una comparan<;a, jo els dic 
una cosa, si quan acabem aquesta sessió volen que 
telefonem a «Doña Nancy» per saber si la seva neboda 
quan va obtenir aquella ajuda molt més petita, ja 
tenia feta una inversió d'abans que «Don Ronald» fos 
el President d'Estats Units, admet jo, admet la Lom
paració, si no, 110 és valida, perquc senyors, aquí s'ha 
dit que <da mujer del César» endemés ho ha de pa
rcixer, pero jo crec que també ja és hora que objec
tivament donem «al César lo que es del César». Res 
més. 
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EL SR. PRESIDENT: 
MoJtes gracies. Sr Jeroni Albertí, per. .. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Per puntualitzacions, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per contradiccions. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Per contradicciol1s, per aIla que voste vulgui. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Sí. 

EL SR. ALBERTí PICORNELL: 
Vaig a dir al Sr. Cosme Vid al que jo, quan he dit 

que havien vengut els ele Madrid, és que jo em pareix 
que ho entés bé, i si no, el Conseller que em digui que 
no ho he entés bé. A petició de la Conselleria d'Agri
cultura d'aquí, han vengut els de Madrid, no perque 
siguin convocades a Madrid, sinó la Conselleria d'Agri
cultura d'aquí, he entés jo, va dir que vengues sin els 
de Madrid, només per puntualitzar aixa, moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contes ti, en replica. 

EL SR. VIDAL JUAN : 
Senzillament, senzillament ho ha entes voste bé, 

pero és que ens hem d'entendre tots, si la Conselleria 
d'Agricultura va demanar que venguessin de Madrid, 
era perque era una decisió que ja s'havia pres a Ma
drid, i, per tant, era logic i no ··va contra aquesta auto
nomia, aBa veig que fan que no, si no éso així, dones 
que ens corregeixin, tal volta el Sr. Conseller, jo el 
que entenc és que si les subvencions ja havien estat 
atorgades o havien estat concedides o convocades 
abans pel Ministeri, Bavors es fa una transferencia a 
l'Autonomia, estam a una situació pont que vertadera
ment, tal vega da es necessitava fer aquesta reclamació 
a Madrid, no obstant com que aixo és una opinió meva 
personal, tal vega da ens ho poden aclarir, així sabrem 
aixo de venir de Madrid i tot aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Vida!' S'obrí una nova qüestió inciden

tal amb intervenció del Güvern. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Només és per contestar-li, varem demanar que ven

guessin aquests tecnics de Madrid p recisament per vcu
re la labor realitzada i per dem anar, poder demanar 
arrel d'aixo augment de les consignacions pressupos
taries, perque tenguéssim més doblers per atendre ma
jors peticions, aquest és l'únic motiu pel qual els va
r em demanar, i varem aconseguir un augment substan
cials de peticions, vista la feina que s'havia feta, cum 
queda reflectit, endemés ho vaig dir a la Revista el'A
gricultura i, en fi, a una carta del Subdirector. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, vol replicar? Acabat el debat, senyors, pas

sarem a la votació, i tal com s'ha demanat es votaran 
els tres apartats, un a un, per tant, quant al primer 

apartat de la Moció, els Srs., les Sres. i Srs. Diputats 
que estiguin d'acord amb el text de la Moció es volen 
posar drets, per favor? 24, 24, poden seure i moltes 
gracies. Les Sres . i Srs. Diputats que estiguin en con
tra del text de la Moció, es valen posar drets, per 
favor? 20. Poden seure i gracies. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que s'abs tenen, es valen posar dre ts, per favor? 7. 
Moltes gracics. Passam a la votació de l'apartat segaD . 
Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin d'acorcl amo el 
text de la Moció, es valen posar drets, per favor? 31. 
Poden seure i mol tes gracies. Les Sres. i Srs. DipUlats 
que estiguin en contra, es volen posar drets, per favor? 
20. Moltes gracies, poden scure. I finalment passem a 
la votació de l'apartat tercer, per la qual cosa, les Sres. 
i Sres. Diputats que estiguin d'acord amb el text ele la 
Moció, es volen posar drets, per favor? 24 . Poden ~eu
re i moltes gracies . Les Sres. i Srs . Diputats que vocin 
en contra, es valen posar drets, per favor? 20 . Poden 
seure, moltes gracies. 1, finalment, les Sres . i Srs. Dipu
tats que s'abstenen es volen posar drets, per favor? 
7. Moltes gracies, poden seure. En conseqüencia, queda 
aprovat el text, té la paraula el Sr. Joan Huguet. 

EL SR. HUGUET ROTGER: 
Només per una puntualització, vist el resultat d'a

questa votació i referent al segon punt, on diu «mani
festar el criteri contrari que els Alts Carrecs de la 
Comunitat Autonoma, els funcionaris» , etc., etc., a 
aquest punt, pel que fa referencia a les subvencions 
d'Agricultura, si el Decret que ve del Ministeri no 
exclou dins el Decret mate ix l'exclusió d'aquesta gent, 
com ha podem fer nosaltres? En tot cas, també oe
manar a veure si aquesta recomanació que sembla, 
que aquí s'ha aprovat, si s'ha d'incloure dins els De
crets que faci la Comunitat Autonoma. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Pons, té voste la paraula per puntualitzar. 

EL SR. PON S lRAZAZABAL: 
Sr. President, entenem que dins els debats, el Go

vern té dret a intervenir a qualsevol moment; acabats 
els debats, i no diguem fetes les votacions, no hi ha 
!loe a obrir debat de cap altra casta, i que la Presiden
cia hauria d'haver advertit que no es poelia entrar a 
obrir cap altra qüestió en relació a a1l0 que ha estat 
ja objecte de debat i de votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Acabada la vota ció, aclaríem c(,'n

ceptes. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, volem expressar la nostra discom'or

mitat per aquesta actuació, incorrectíssima del Govern , 
i que consideram que a ixo és de molt mal perdedof, j 

que queda molt clar la voluntat majoritaria d'aquest 
Parlament quina éso 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades per les seves intervencions. Queda 

tancat el debato 
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