
DIARI DE SESSIONS 

PARLAMENT 
Número 32 

de l'Exm. Sr. 

DEL 

DE LES ILLES 
1 Legislatura 

Presidencia 
Antoni Cirerol • 

1 

BALEARS 
Any 1985 

Thomás 

Sessió celebrada els dies 13 i 14 de Mare de l'any 1985 

Lloc de celebració: Seu del Parlament 

SUMARI 

1) Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, relatiu al Projecte de Llei de Pressuposts 
Generals de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears per al 1985, R.G.E. núm. 1.125/84. 

Il) Preguntes: 
1) R.G.E. núm. 304/85, presentada peZ Diputat Sr. Francisco Gómez Sabrido, del Grup Parlamentari So

cialista, relativa a la pla9a de vigilant de nit a la guardería Magdalena Humbert, de Maó. 
2) R.G.E. núm. 307/85, presentada pel Diputat Sr. Sebastia Serra Busquets, del Grup Parlamentari Es

querra Nacionalista (PSM), relativa a les accions del Govern en relació als danys de les nevades 
a les Illes Balears. 

3) R.G.E. núm. 316/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari So
cialista, relativa a la iHegalitat de les obres de construcció d'un bar-restaurant a Sa Calobra. 

4) R.G.E. núm. 305/85, presentada pel Diputar Sr. loan Francisco Gómez Sabrido, del Grupo Parlamen
lari Socialista, relativa a l'autorització amb llicencia sense retribució a una funcionaria de la guar
deria Magdalena Humbert de Maó. 



.. 

1018 DIAR! DE SESSIONS / Núm. 32 /13 i 14 mar<; del 1985 

5) R.G.E. núm. 317/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari So· 
cialista, relativa a la facultat d'impugnació del Gaven! en relació a la llicéncia d'obres per l'Ajunta
ment d'Alcúdia per a construir una ciutat de vacacions sobre la barra arenosa litoral de l'Albufereta. 

6) R.G.E. núm. 318/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari So
cialista, relativa al compliment deIs punts 2 i 3 de la Moció relativa a la iniciació d'expedients de 
remissió deis plans parcials de determinats Centres d'Interes Turístic Nacional. 

7) R.G.E. núm 319/85, presentada pel Diputat Sr. loan Francesc Triay Llopis, del Grup Parlamentari So
cialista, relativa a l'estat actual deis 8 centres d'Interes TuYÍstic Nacional. 

111) Dictalnen de la Comissió de Cultura i Educació, reZatiu al Projecte de Llei de Creació del Consell de 
la Joventut de les Illes Balears (R.G.E. núm. 733/84). 

IV) Mocions: 
1) R.G.E. núm. 1.081/84, presentada peZ Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista (PSM), congruent 

amb la InterpeHació R.G.E. núm. 841/84, relativa a la política de biblioteques del Govern de la Co
munitat Autónoma. 

2) R.G.E. núm. 1.084/84, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, congruent amb la Interpel·Zació 
R.G.E. núm. 966/84, relativa a les subvencions a agricultors olivarers. 

1).-
EL SR. PRESIDENT: 

Bon dia, Srs. Diputats. Comen<;:a la sessió. El punt 
número 1 de l'Ordre del Dia de la sessió d'avui corres
pon, per acord d'aquesta Presidencia juntament amb la 
Mesa i la Junta de Portaveus, al debat final i votació 
del Dictamen de la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts, sobre el Projecte de Llei de Pressuposts 
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears per a 
l'exercici de 1985. 

Una vegada conelós el termini de 48 hores a que 
fa referencia rarticle 118 del Reglament Provisional 
d'aquesta Cambra, continuen vives diverses esmenes a 
l'Articulat, a les Seccions, a la Disposició Transitória, 
esmenes que seran objecte de debat singular. El total 
d'aquestes esmenes a debatre és de 100. Així dones, 
debatrem l'Articulat de la Llei i cadascuna de les Sec
cions d'aquesta. Per altra banda, la Comissió d'Econo
mia, Hisenda i Pressuposts no m'ha manifestat la vo
luntat de formular la presentació del seu treball. 
Seguidament a tot aixo, d'acord amb la Junta de 
Portaveus i la Mesa, procedirem al debat de cadascuna 
de les esmenes vives, comen<;:ant per la número 98/85, 
que defensara el Grup Parlamentari Socialista i relativa 
a l'article Ir. 

Per tant, article Ir., esmena 98/85, té la paraula, pel 
Grup Parlamentari Socialista, el Sr. Josep Alfonso Vi
llanueva. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, aquesta esme

na, que crec que haurem d'explicar la diferencia que 
hi ha entre l'article 1 i la proposta que nosaltres feim, 
té com a objectiu clarificar la formulació de }'article 1, 
i crec, creim que clarificar la formulació deIs Pressu
posts de la Comunitat Autonoma. No ens pareix exa
gerat dir que és una clarificació deIs Pressuposts per
que, com vostes saben, a l'article 1 es diu la quantitat 
global de les despeses i deIs ingressos que té la Comu
nitat Autonoma. El Projecte de Llei que ens proposa 
el Govern diu que el Pressupost General de la Comuni-

tat Autónoma per a 1985, estat de despeses, lletra A 
pugen a 11.055 milions etcetera de pessetes, i afegeix 
«l'estimació dels drets económics a liquidar durant 
l'exercici que es detallen a l'estat d'ingressos lletra B, 
ascendeixen a un import igual, amb la qual cosa els 
Pressuposts resulten anivellats». En aquest segon pa
ragraf és on hi ha la diferencia fonamental entre la 
nostra formulació i la formulació del Projecte de Dei, 
nosaltres deim que l'estimació deIs drets economics a 
liquidar durant l'exercici, que es detallen a la lletra B 
d'ingressos, ascendeixen a 10.606.599.290 pessetes i que 
per equilibrar el Pressupost de la Comunitat Autóno
ma, aquesta emetra deute públic per valor de 
1.450.000.000 pessetes. Creim que la formulació a l'arti
ele 1r., 2n paragraf és exacta a així com la proposa el 
Partit Socialista. Sabem perfectament que no hi ha una 
difel'encia, és dir, una difel'encia de fans sÍ, no signi
fica cosa distinta el que nosaltres deim i el que diu el 
Govern, només que el que nosaItres deim, el que diu el 
Grup Socialista significa claredat en l'exposició deIs 
Pressuposts, uns Pressuposts anivellats, com tota comp
tabilitat per partida doble és anivellat per definició, 
qualsevol que hagi vist una comptabiliatt sabra que 
quan es fa una assentada, aquesta as sentada resulta 
anivellada necessariament des del segle XV que s'in
venta la partida doble, aixo és de pressuposts anive-
11ats o de partides anivellades, per tant, no deim res 
quan deim que el Pressupost esta anivelIat, només in
tentam dir, que es compleix un deIs principis pressu
postaris, que els pressuposts siguin anivellats, aixo, no 
intentam dir res més. Quan deim com s'anivellen 
aquests Pressuposts, llavors sí que estam dtent qualque 
cosa, nosaltres deim que s'anivellen a lravés d'una 
emissió de deute públic, deim, per tant, que la Comu
nitat Autonoma, quant a ingressos i despeses corrents, 
normals té un deficit de sortida de 1.450.000.000 
pessetes, i aixó clarifica al poble d'aquestes illes 
i a tothom que llegesqui esl Pressuposts, que no 
anira a cercar dins totes les partides dingressos 
i despeses, a veure com es tan formulats aquests 
Pressuposts, sabra que aquesta ComunÍtat s'esta 
endeutant amb 1.450.000.000. pessetes. 1 no discu
tim l'endeutament, el Sr. Lafuente en el debat ge-
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neral discutia aquest endeutament, nosaltres en aquest 
moment no el discutim, s.inó únic~eDt c~dam l'ateo
ció en dir que estar alllvellats es complir una nor
Illa pressupostaria, pero és una norma pressuposta
ria que s'aniveJla com sigui .i s 'ani.veIla amb ~.~50.000.000 
de deute públic. Aquesta d¡SCUSSIÓ és repetJttva, fa dos 
anys que la t nim, i creim qu el Govern encara no se 
n'ha acabal d'aclonar, a l cOlltrari, i aqui ens treuen mol
tes vegades d'exemple del que fa el Govern de l'Estat, 
que delimita cJaramel~t ~I que s6~ ingress?s 'per a 
imposts, taxe , transfercncles, etc ... I e~ q.ue son IOgres
SOS extraordinaris i distinls pe)" a emlSSlons de deute 
públic. ° li d manaría a l Govern que, de cara .a .~a 
clarifi cació d'aquest article 1, i en general, en defllllLJva 
de Lol el Pressupost, re onsideri la seva postura man
lenguda en Comissió i admeli que quedi refleclit dios 
el texl de l'arliculat que el Pressupost s'anivell a amb 
una emissi6 ele J .450.000.000 de deuLe públic. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Josep Alfonso. 
El Sr. CristOfol Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Presidenl, Sres. i ,1"S . Dil?utats. És una esme

na. coro voste ha dit, que da any s presenta als Pres
supos ts, nosaJtres no estam d 'acord amb el concepte 
que voste ha po al aquí, damunt la taula, del .def.icit 
públic, el Pl'essuposl ele la omunilat Autónoma tal 
com ve la formulació él l'arLicle 1 no es provoca un de
ficit eslUlctural que, a l ap.i a la fi, el de icit estruc
tural seria el que en tOl GaS s'hauria de reconeixcr da
mun c,ls Pressuposts, no ~.stal11 dat1ant un defici t e -
trueLllral, l'únic que estam fent és una emi sió de deute 
per f 1" frol1t a operacions ele capital, i aixt) tecnicament 
és conecte. 1 entre altres basaments tecnics en aquest 
tema es pot donar .coro a una, hem de elir que aixo 
esta contemplat ctins les onclusions de les Jomades 
Financere , Univer itat, Hisenda Pública que varen te
nir !loe a Madrid el elesembre del 83, i es reconeix que 
aquesta neeessitat de fin n~ament, d'operacions de ca
piLal retes amb deule públie no es poden considerar 
com a deficit públic estructural, que el deficit públic 
estlllctural seria el que en aquest cas s'hauria de re
coneixer damunt els Pres uposts. 1 en base a aixo ente
nero que l'artie! 1 esta fonnu lat correcta men t. A més, 
é ben normal que a un moment ele ¡tuació econó
mica difíc il e l que es faci sigui, manteníot l'equilibri 
pressupost.ari, avan~ar a curt termini tofa una serie 
d'inversions que es podien fer a mig termini, aixo, coro 
die, és perfectament lógic, es ta perfectament reconegut 
per diver e escole bis ndí tiques, eC.lre e lles la d 'Es
tocolm, també esta reconegut, com die, per les Jornades 
aquestes com una de les concIusions concretes, per tant, 
proposam que es mantenguí el text de ['arUcle tal com 
v , die tina vegada més que, tecnicament, és eon'ecte, 
i pe[lsam que és la millor manera de reflectir la reali
lat deis Pressuposts damunt aquest article 1. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Moltes grades, Sr. Soler . Vol replicar? 
Record als Srs. Diputats que el temps de les re

pliques i contrarepliques és de cinc minuts respectiva-
ment. . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Seré més breu. 
No li he discutit, Sr. Conseller, que tecIlÍcament 

sigui correcte, sinó al contrari, li he clit que si, que es 
poclien fer les dues formulacions, per t8Ol, bé, em pa
reix bé que m'hagi d it que l'escola d'Estocolm l'ad
met, i les J ornades també l'admeten, jo ja ho sabia, 
no tenc cap tipus de problema, l'úníc que Ji he discu
tit és el. que el primer que cree que ha de dir un pres
supost al poble que és, en definitiva, e l que rep aquest 
pressupost, és lenir un cert, una cerla. c1aredat, i He
gint l'article 1 () llegint tol 1 text de I'articulat d'aque t 
Projecte de LIei, e l l ob le que el llegesCJuj, que Ueges
qui el Bolletf Oficia l no s'aclarira de de més, no sabra 
que la Comunitat Autonoma té uns ingressos normals, 
conents, W1S ingressos per t.:ues, imposts, transferen
des de 10.000 i busques de rnilions, i que la Cornuni
tat per fer front a les seves obligacions, que el Sr. 
Conseller a la Comunitat té obligació d'invertir i fer 
transferencies de capital, té l'obligació d'aixo, ha d'eme
tre deute públic, nosaltres no deim que es produesqui 
un deticit, sinó li Ilegiré, per aconseguir aquest equili
bri, l'equilibri, la Comunitat Autonoma emetra deute 
públic, deute públic per valor de 1.450.000.oao de pes
setes que es regulara tal corn esta previst en aquesta 
LIei. Pero xerrem de deticit, precisarnent 1'any passat 
en parlávem,.,. perque ha quedat bastanl ciar que la 
C]uanLitat d'mversió supera moll la quantiLal d'emis
sió de deute públic i també ha quedat bastal1t cIar, 
de prés, que aquest deute públie només es podra apli
car i 110 podrá donar transfel'~ncies de capital, trans
ferencies d 'inversions o transferencies de capital a a l
tres partides, nornés es podra aplicar a inversions. Per 
tant, no hem parlat de deticit, el que nosaltres, l'únic 
que deman am é cJaredat i no vol dir res en contra, 
que vull que ho entenguin, res en contra de la forrou
lació deIs Pressuposts, sinó senzillament que quedi cIar 
que els ingressos corrents, eIs ingressos de la Cornu
nitat Autonoma són pocs, pero 1(}.000.000.000 pessetes 
i, la Comunitat per fer front a les seves obligacions 
importants d'inversió pública ha d'emetre 1.450.000.000. 

Grades. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. Sr. President. Bé, amb un habiJ exercici idio

lec tic em diu que, en base als arguments que li he do
nat sobre el deticit, em diu que amb la proposició que 
fan a la seva esmena de substitució no es reconeix el 
deticit, hauríern de Ilegir la motivació que donen a 
aquesta esmena, amb la quaI cosa, dones, la cosa que
da ben cIara, és dir, que la motivació que donen és, 
no és necessari amagar el que és evident, és dir, que 
es produira un deficit, és dir, aixo esta ben cIar, l'únic 
que ara ho ha volgut reconduir amb uns aItres ternes. 
1 jo crec que queda bastant cIar que la Comunitat Au
tónoma fa unes inversions X, que aquestes inversions 
superen amb molta quantitat, tripliquen el volum d'en
deutament que fa, la Comunitat reconeix que fa una 
emissió de deute o que té previst fer una ernissió de 
deute de 1.450.000.000, i aixó crec que al cap i a la fi 
és el que interessa als ciutadans i cree que aixó, doncs, 
queda ben cIar dins aquests Pressuposts, i per si no 
quedas cIar s'ha dit continuament que esta prevista 
aquesta emissió de deute. 

Moltes gr~cies, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 1 passam a la votació d'aquesta es· 

mena. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputat que voten a favor 

de l'esmena, es volen posar drets, per favor? Pot pro
cedir al recompte. Poden seure i moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'esmena, es vol en posar drets, per favor? Poden seu
re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

A favor 22, en contra 27. Queda rebutjada l'esme
na. 1 passam a la votació de }'article ir. 

Per tant, Srs. Diputats, procurin en el moment de 
les votacions esser en el seu lloc, que el Reglament 
diu que no es podra entrar ni sortir. 

Per tant, a l'article Ir. Les Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de l'article Ir., es valen posar drets, 
per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'article Ir., es volen posar drets, per favor? Poden seu
re, moltes gnkies. 

A favor 27, en contra 23. No hi ha abstencions. 
1 passam a l'article 2 que té l'esmena viva 201/85, 

del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, i per defensar 
l'esmena té la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets. 
Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu minuts. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'ar

ticle 2 tracta de la vinculació deIs credits als Pressu
posts de l'any 85, i volem llegir l'apartat 2.2. d'aquest 
article que és l'objecte d'aquesta esmena de supressió 
del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. 

L'apartat 2.2. diu concretament, de la Llei que avui 
debatem aquí, «aquests credits imputables als progra
mes de despeses respectius tenen caracter limitatiu i 
vinculant amb subjecció de triple classificació o orde
nació d'aquesta, orgfmica, economica a nivell de con
ceptes i per programes, excepcionalment els credits 
inclosos en el capítol 2 i 6 de la cIassificació econo
mica de despesa tenen caracter vinculant a nivell d'ar
ticle en lloc de concepte». 

Nosaltres entenem que aqucst darrer apartat, quan 
parla que «excepcionalment els credits incIosos en els 
capítols 2 i 6 de la c1assificació economica de despesa 
tenen caracter vinculant a nivelI d'article en lloc de 
concepte», és una excepció perillosíssima, i per aixo 
nosaltres demanam que aquest paragraf, «excepcional
ment» fins al final es suprimesqui d'aquest artic1e 2n. 
per una raó molt evident. Si sumam en que afecta a 
aquesta Llei Pressupostaria l'excepcionalitat, ens tra
bam que afecta més de la meitat del total de la des
pesa pressupostada, a:leshores senzillament trobam que 
aquest Parlament no pot donar llum verda a una vin
culació de credits que més de la meitat de la despesa 
pressupostada sigui una excepci6 i que aquesta excep
ció es puguj anar gestionant sense un nou debat par
lamentari, creim. que és excessiu i creim que, en de
finitiva, vol dir que si bé aquesta Llei Pressupostaria 
ha avans:at tecnicament respecte a les dues anteriors 
que hem discuti! en aquest Parlament, i aixo ho hem 
admes moItes vegades, pensam pero que no és, en ab
solut, correcte substreure al Parlament una vincuIació 
de credits de més de la meitat deIs valors globals que 
són excepcions, i a més arnés, volem recalcar una se
gana qüestió. Dins el mateix artide, de tipus econb-

mie, hi ha eonceptes de despesa diferents, i ens tra
bam que si nosaltres parlam que el caracter vinculant 
és a nivel! d'article en lloc de concepte, evídentment 
també redunda aquest darrer apartat del paragraf la 
confusió entre l'artide i concepte, també redUllda que 
l'Executiu del Govern de les Illes Balears podra, ob
viament, fer una serie d'operacions economiques que 
estaran al marge del debat parlamentari i al marge 
del control adequat d'aquest Parlament. Per aixo creim 
que aquest apartat, si es vol que aquests Pressuposts 
tenguin una transparencia i que tenguin un control 
d'aquest Parlament efectiu, pensam que aquest para
graf hauría de ser suprimit. 

EL SR. PRESIDEJ'iíT: 
Moltes gracíes, Sr. Serra. El Sr. CristOfol Soler té 

la parauIa. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, en primer lloc ha de quedar cIar 

que no és que es llevin del Parlament les possibilitats 
de control, és dir que la vinculació, en aquest cas, 
cosa que voste no ha dit o almanco ho suposa, queda 
clarament la vinculació a nivell d'artide. 1 per que 
aixo? Aixo, no fa falta que li digui, ja Ji vaig dir tant 
dins Ponencia com dins Comíssió, és una copia del 
mateix article 2 de la Llei de Pressuposts de l'Estat, 
perque s'entén que dins l'estructura, dins la filosofia 
del pressupost per programes, no tan soIs els capítols 
2 i 6, sinó tots els capítols hauríen de quedar a un ní
vell de vínculació d'article. 1 per que és que han de 
quedar a nivell de vinculació d'articIe, en aquest cas, 
eIs capítols 2 i 6? Precisament perque allo important, 
alIó important dins els Pressuposts per programes, és 
el programa, no els conceptes economics, és dir, els 
conceptes economics, en aquests casos, passen a tenir, 
és dir, quan es pressuposta per programes, pass en a 
tenir una importancia purament secundaria í precisa
ment per mor d'aixo es fa la vincula ció a mvell d'ar
tiele, vinculació a nivell d'articIe que només la feim, 
com li die, en el capítol 2 i 6; li puc dir que, per exem
pIe, a al tres Comunitats, com a nivell de Pressuposts 
de l'Estat, com a aItres paIsos on s'empra la tecnica 
pressupostaria per programes, l'obvia aHusió per ar
tieles es fa a tots els conceptes, cosa que es té pre
vista, per altra part, en els Pressuposts de l'Estat de 
l'any 86, segon es despren de les instruccions que 
s'han donat, instruccions que hem seguit tates les Ca
munitats Autonomes a l'hora de fer la pressupostació 
per programes, com és el nostre cas, per tant, dones, 
deman que aquesta esmena sigui rebutjada i es man
tengui, en aquest cas, pels capítols 2 i 6 la vinculació 
a niveIl d'artic1es. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Gracies, Sr. President. Bé, nosaltres entenem 

que coneixem perfectament que la Llei Pressupostana, 
a nivell d'Estat Espanyol manté aquesta filosofía, pero 
nosaltres creim que és molt perillós que un Govern 
Autonom només copfi el que li convé del que s'esta 
fent en el Govern Central. creim que, en definitiva, el 
tema no només és copiar exactament l'artide 2, ei:n 
sembla que és, de la Lid Pressupostaria de l'Estat Es-

, 
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panyol, smó que més bé és articular la Uei Pressu
postaría que sigui convenient 1 jus ta i esLigui d'acord 
ctmb la realitat de les r iles Balears. Nosaltres con ti
nuam pensant que malgra t aquesl lema a nivell d'Es
tat Espanyol sí qu coneixem que s'actua d'aquesla 
manera, creim que coneixent un poc l'actuació del 
Govern i coneixenl, s brelol, la Llej Pressupostarja de 
l'any 85, creim que seria més que converuent, necessa
ri que aqu sta e ro 1 a nostra fos admesa, j volem in
sistir, és cerL que aqLLes~ Govern ha fel un esfor«, la 
Consellerja d'Economia i Hiscnda ho ha reconegut, i 
ho reconeixem, de pre entar-nos uns PressupoSLS per 
programes, és un gran avan~, pero aquesta, pero hi 
ha un pero molt lla rg, i aquesl p ro molt llarg és que 
hi ha molts d'aquests programes que s'J1an presentat 
que són, amb franqucsa, deficienls. Per aixo, com que 
nosaltres pensam que s'ha eI'anal" avan<;ant, s'ha d'anar 
millorant i el' im qu encara h1 ha unes dificultats 
grosses, pensam que aquesta copia que es va fer de 
la Llei Pressupostaria, en aquest sentit, no és en abso
lut convenient ni afortunada, se'ns diu que, efectiva
ment, bi ha vllculac ió a oivcll d'artide., ertamenl, a 
nivel! d'arlicle sí qu \'ti és, a la Llei Pressupostaria 
del 85 qu discu tim, p ro d ios el arlicles hi ha molts 
de cúncept s m oll d ifcr nts, i creim que el con u'ol 
parlamentad queda molt flujx comparativament amb 
el que hauria de ser, i per ajera banda I'excepciona li
lat del capitol 2 i 6, Sr. Soler, hem de dir qu.e, ja bo 
varem discutir a P nencia, omissió, etc ... . , nosaltres 
creim que s6n do capílols molt importants i que, en 
definitiva, no po! ser, pensam, que h i hagi tanta x
cepcionalitat, bem Eel números i l'excepGÍonalita l és 
més de la rneitat de la despesa pressupostada pel Go· 
vero Autonom, per tant, un Pressupos t que més de la 
meital de la despesa pressupostada és una excepció i 
no té un mecanisme de control adequat pel Par lament, 
pensam que és un Pressupost que neix coix. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Cristofo1. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Només matisar que no hem copiat 

l1ingú, és dir, jo he posa I'exemple que s'em pra aques
ca excepció en e)s Pressuposts de l'Estat, s 'empra en 
els Pre uposts de totes les Comunitats Au tonomes 
que es fan per programes i s'empra a altres palsos. 1 
per que, a ixo? SenziJl ament perque un principi elemen
tal de la tecn¡ca de pressupo laci6 per programes és 
que la vincu lació sigui a TliveU d'article , no a nivell 
de eonceptes. 1 no nom és els capítol 2 i 6, sinó tots 
els capHols, no allres a aque la excepeió la rebaixam 
'i només la fein~ pels capitols Z i 6, i aixo, coro li die, 
Sr. Serra, és un pr indpi elemental, DO és una simple 
cOpia, i n o es preocupi pcl tema de control, perqu' 
hi ha un article ben concret, alla on an-jbarem aviat, 
on es preveuen tots els mecanismes de control que té 
el Parlament damunt l'Executiu i, a part d'aquests me
canismes, n'hi ha moIts aItres, és dir, que realment 
aquesta imatge que es vol donar, que amb aquests 
Pressuposts el Parlament no tendra cap tipus de con
trol damunt el Govem, no és així. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
Debatuda l'esmena 201, passam a la votació d'ella. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 
4. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 28. 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es vol en 
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Per explicació de vot, té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso. Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Seré molt més breu, Sr. President. Bé, no volem 

fer una explicació de vot d'aquesta abstenció que pot 
resultar estranya. Nosaltres, en aquest aspecte, do
nam la raó al Conseller d'Economia, que és una tec
niea normalment utilitzada i que utiJitza el Pressupost 
General de l'Estat, pero també hem de donar la raó al 
Sr. S erra, que dins aquests Pressuposts la possible va
riació és enonne, i hi ha un empero més, i és que 
aquest PI- ssup s ls per progl-ames és la primera ve
gada que formulen a la 'omunHat Autonoma i, a 
pesar de ser un avan~, tencn dcfect s com el mateix 
Conseller sap, defectes mol l onsid rabl.es. Pe¡- tant, 
c;reim que bagué cstal una lUesllTa pmdent, prudent, 
a pesal· que tecnicamenl est~l ben fel el que ha fet la 
Com uni tat Autonoma, una mesura prudent que la vin
culació fos per conceptes i no només per articles. Res 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
El resultat de la votació ha estat: 
A favor, 4 vots. 
En contra, 27. 
I abstencions, 19. 
Passam a la votació de l'article 2. Per tant, les 

Sres. i Srs. Dipqtats que votin a favor d'aquest arti-
.. ele, es volen posar drets, per favor? 27. Poden seure, 

moltes gracies . 
B.llUO:) U::l UqOA ::lnb Slll¡nd}Q ·S.lS ~ ·S::l.lS s::J'l 
d'aquest article 2, es valen posar drets? 4. Poden seu
re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen 
posar drets, per favor? Que s'abstenen? 

46 vots a favor, en contra, 4. 
Ravent estat retirada l'esmena a l'article 4, núme

ro 202/85, votarem conj untament els artic\es 3 j 4. Per 
tant, les Sres. i Srs. Diputats que votio a favor d'a
quests dos artic\es, es volen posar dret, per favor? 
Per unanimi ta t. Poden seure, mol tes gracies. 

1 pasam al debat de l'esmena 203, presentada pel 
Gmp Esquerra Nacionalista (PSM), a l'article 5. Té la ', 
paraula, per defensar aquesta esmena, el Sr. SebastHI 
Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, grades, Sr. Presidenl. 1 eontinuam amb la 

qi.iestió de modificació de credits pressupostaris, tema 
molt important en aqueta L1 e·¡ de Pressuposts, i tema 
molt importa n.t de tota tasca parlamentaria, tant de 
Com issió d'Economja, Hisenda i Pressuposts, com de 
Plenari. L'article 5 que ens ha presenta t el Govern on 
parla de principis generals en materia de modiEicaci6 
de credits pressupostaris, en el seu segon apartat, per 
a nosaltres lé, presen ta una trampa, una habil trampa 
que fins i tot en la versió cas tellana i catalana hi havia 
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diferencies, nosaltres per costum varem llegir la cata· 
lana i és alla on varem trobar la trampa, a la caste
llana pareixia correcte així com estava redactat, pero 
ara pareix que la valida era la versió catalana i, con
seqüentment, volem explicar molt dar a aquest Ple
nari la trampa. El punt segon de l'artide cinque diu, 
«tots els expedients de modificació pressupostaria han 
d'indicar expressament el programa i el concepte o 
l'artide, si és el cas, afectats per aquesta», concepte o 
artide, bé, en aquest cas, nosaltres pensam que si s'ha 
de fer un expedient de modificació pressupostaria, s'ha 
d'indicar amb tota daredat, programa, concepte í ar
ticle, és a dír, que si deim concepte o artide, obvia
ment, Sr. Soler, no té raó voste amb el qúe acaba de 
dir fa tres minuts, perque fa tres minuts, em pareix 
que han estat exactament tres minuts els que han 
transcorregut des que voste ho deia, si anam a una 
qüestió de programes, a una qüestió on l'artide és im
portant, els conceptes no ho són, a que ve que aquí 
ara vostes ens diguin concepte o artide, en lloc de 
programa, concepte i artide? Per tant, senzillament, 
aquesta esmena és fíns i tot, ha de ser, creim, admesa, 
i fins i tot coherent amb el que s'acaba d'aprovar amb 
la filosofía del Govern, si vostes vol en fer expedient de 
modificació pressupostaria sense indicar expressament 
programa, concepte i artide, peos, amb tota daredat, 
que aquí hi ha una trampa, programa concepte i arti
ele, no concepte o artiele. Aíxo ha de quedar molt dar, 
perque o bé feim un Pressupost amb programes i ar
tieles com a basic, o tornam a la qüestió conceptual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. Sr. Soler, té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé aquesta, és a dir, aquest ar

ticle tal com estava, tal com estava reflectit l'ar
tiele 5.2. i aquesta esmena també, van lligats amb 
la que hem vista anteriorment sobre la vincula
ció. Si la vincula ció és a oivell d'artides, casos en 
que la vinculació sigui a nivell d'artide, dones la mo
dificació pressupostaria ineloura el programa i l'arti
ele, en el cas, em referesc als capítols 2 i 6, en el cas 
deIs altres capítols, la modificació pressupostaria, 
dones, indoura el programa, el concepte i l'artide que 
és alla on, que són els casos dones que hi hagi vin
culació a nivell de concepte, que són tots manco els 
capítols 2 i 6, és a dir, que és una pura conseqüencia 
de l'esmena que hem vist anteriorment, no hi ha res 
més en relació a aquest tema. 

EL SR. PRESIDENT: 
¿Vol replicar? No. 
Passam a la votació ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, no, bé molt breument. Continuam amb les ex

cepcionalitats en aquest Pressupost. 
EL SR. PRESIDENT: 

Passam a la votació de l'Esmena 203. Per tant les 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta es
mena, es valen posar drets, per favor? Poden seure, 
moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra d'a
questa esmena, es valen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

No hi ha abstencions. 

•. 
Per tant, a favor 23 vots, en contra 27. 
1 passam a la votació de l'artide cinque. Les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest arti
ele cínque, es volen posar drets, per favor? 27. Poden 
seure, mol tes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
quest artide cinque, es volen posar drets, per favor? 
Els mateixos. Poden seure, moltes gracies. 

A favor, 27; en contra, 23. Queda aprovat aquest 
artide cinque. 

En els artides sis a l'onze, no hí ha cap esmena 
viva. Per tant, passarem a la votació de tots ells. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'a
quests artides, del sis a l'onze, es volen posar drets, 
per favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
A l'artiele dotze es mantén viva l'esmena 99/85, del 

Grup Parlamentari Socialista, per defensar l'esmena, 
té la paraula, el Sr. J osep Lluís Peregrín, Martín Pe
regrín. Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu mi
nuts. 

EL SR. MARTíN PEREGR1N: 
Sr. Presidente, Sras. y Srs. Diputados. Esta en

mienda es consecuencia de una actitud y de unos cri
terios que el Grupo Parlamentario Socialista ha veni
do manteniendo en anteriores debates, en esta Cámara, 
referidos a la necesidad de que dentro de la política 
de personal exista una perfecta coherencia entre 10s 
fines que se definen en la política del Gobierno y lo 
que realmente está sucediendo. Es un hecho notorio, 
todos lo conocemos, que dentro de la política de retri
buciones existen unas diferencias, no justificadas e in
justificables, entre personas, funcionarios o trabajado
res que realizan y llevan a cabo el mismo trabajo y, 
sin embargo, por razón de su origen o destino, perci
ben retribuciones distintas. El fundamento, como dice 
la motivación de la enmienda, es cumplir condiciones 
de justicia necesarias, pero no son condiciones de jus
ticia necesarias en abstracto, ni muchísimo menos, es 
que esta motivación se fundamenta en pronunciamien
tos legales elaros, tanto desde un punto de vista cons
titucional, como desde un punto de vista de desarrollo 
legal, así, el artículo 12 de la Ley de Medidas de la 
Función Pública, dice en su punto 3, «se garantiza la 
igualdad entre todos los funcionarios propios de las 
Comunidades Autónomas, con independencia de su ori
gen o procedencia», esta definición lo que hace es de
sarrollar lo que el artículo 1.1 de la Constitución pre
coniza como valor superior del Ordenamiento Jurídico 
entre otras cosas la igualdad, que el artículo 9.1 'de la 
Constitución que obliga a todos los ciudadanos y po
deres públicos a estar sujetos a la Constitución y al 
resto del Ordenamiento Jurídico, el artículo 9.2 que 
también obliga a los poderes públicos a promover con
diciones de igualdad entre todos los ciudadanos y el 
artículo 14 que desarrolla, de una manera elara y con
creta, el principio de igualdad de la ley a que, como 
dice muy bien el Tribunal Constitucional, en hechos o 
en situaciones análogas no puede justificarse la desi
gualdad, y aquí, estamos precisamente, en eso, traba
jadores y funcionarios que realizan el mismo trabajo 
y que tienen la misma categoría y que, sin embargo, 
están recibiendo o percibiendo retribuciones distintas. 
Eso, desde un punto de VIsta formal y desde un punto 
de vista estrictamente material, de contenido, es ab
solutamente injustificable. 

.. 

.. 
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Es por eso que en nuestra petición, decíamos que 
la Comunitat Autónoma debería de asumir la obliga
ción, en virtud de la Ley Presupuestaria, de equiparar 
u llomogeneizar, durante el año 1985, las ret ribuciones 
de los funcionarios, basta tanto desaparecieran estas 
diferencias salariales. No se nos vaya a decir que el 
problema no es tá en una cues tión de principio o de 
idea y que, efectivamente, el Gobierno quiere retribuir 
y equiparar, porque de buenas intenciones el mundo 
está lleno, pero aquí no se tra ta de buena intenciones, 
sino, como decíam os antes, de una razón de justicia, 
y de una razón de justicia que la ley, no nosotros, nos 
obliga a que apliquemos de inmediato. Por tanto, la 
voluntad de solución no puede estar remitida a un fu
turo, ni a un tiempo que se contienda prudencial, sino 
a un presente que es la presente Ley de Presupuestos. 
Es por esto que solicitarnos del Gobierno que admita 
la enmienda propues ta por el Partido Socialista, de 
adición e incorpore el párrafo objeto de la misma. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias. El Sr. Jaume Lompart té la pa

raula. 

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

S'ha parlat moltes vegades, en aquesta Cambra, de la 
preocupació del Govern en relació a aquest punt que 

> toca el Sr. Martín Peregrín. La Conselleria d'Interior, 
fa molt de temps, -des del primer moment que es va 
assabentar de com estaven les retribucions, va fer un 
estudi, va fer fer un estudi en relació a aixó. Vostes 
saben que moltes de vegades he hagut de sortir, en 
aquesta tribuna, per donar explicacions sobre aquest 
punto L'any passat no va ser possible incloure dins el 
Pressupost el comen~ament d'aquesta igualació, en
guany, fent un esfon;:, s'ha arribat, com vostes saben 
i han vist el Pressupost, a 60.000.000 per comen~ar a 
fer aquesta igualació, el Govern coneix perfectament 
aquest problema, el Govern té pensat que en tres anys 
es pugui arribar a l'anivellació, per tant, és voluntat 
ferma del Govern arribar a aixó, el que no es pot fer 
és tot en un pic, perque, segons veim, el Pressupost 
no ha permet. 

Jo li diré, al Sr. Martín Peregrín, en totes aquestes 
cites que ha fetes, en relació a la Legis1ació, Constitu
ció, Llei de Mesures de la Funció Pública, etc .. . , que 
sí, que efectivament, l'article 12 parla del que ell ha 
dit, el que no diu és com s'ha de fer, no diu qui és qui 
ha de posar els duros per pagar aquests funcionaris, 
i aquests funcionaris si vénen transferits de l'Adminis
tració de l'Estat, logicament es pot pensar que aques
tes quantitats hauricn d'anar a carrec del mateix Es
tat, perque sap molt bé, el Sr. Martín Peregrín, que 
quan es fa una transferencia d'un servei i, a més, es fa 
transferencia del personal corresponent, vénen asse
nyalades, damunt el Bolletí Oficial de l'Estat, les quan
titats que li corresponen a aquest funcionari, crec que 
ho sap perfectament, aleshores, que hem de fer? l'Estat 
ens abonara aquesta quantitat que hi ha de diferencia 
entre el que cobren els funcionaris de la Comunitat 
Autonoma, els mateixos, els propis, i aquests que vé
nen transferits? Crec que la Comunitat Autónoma, con
cretament el Govern de la Comunitat Antónoma, ha 
comen~at a una realitat posant una quantitat a dispo
sició d'aquesta necessitat i crec que aixó s'ha de tenir 
en compte. 

Hi ha una altra esmena, que supos que veurem 
més envant, la 192, que parla d'incrementar amb una 
quantitat determinada, supós que sortira aquesta es
mena, peró jo li vull anticipar al Sr. Martín Peregrín, 
si és que en l'hagi de defensar ,que en el meu veure, 
hi ha una diferencia, o no 1i surten els comptes a en, 
o no em surten a mi, els comptes; per a mi, es queda 
curt, bastant curt amb aquesta quantitat que posa, per 
tant, aquesta esmena no és possible acceptar-la per 
part del Govern de la Comunitat Autónoma. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Sr. Peregrín té la 

paraula. 

EL SR. MARTtN PEREGRtN: 
Sr. Presidente, Sras. y Srs. Diputados. En primer 

lugar, en referencia a lo que el Sr. Conseller decía, 
respecto de si la Ley no define o dice quien ha de asu
mir estas obligaciones, nosotros entendemos que la re
ferencia se tiene que hacer en el Presupuesto del orga
nismo o de la institución o de la Comunidad Autónoma 
a la que correspondan esas personas que están en de
sigualdad retributiva respecto de otros funcionarios; 
partiendo de esta base es de la que nosotros preconi
zamos que, efectivamente, en la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma, única que puede tener 
competencias sobre esos funcionarios, ahora, en este 
momento, desde el punto de vista legal, se llegue a esa 
retribución. El tiempo y el modo, en relación a esa en
mienda posterior a la que usted aludía, precisamente, 
va en función de los datos de que dispone el Gobierno 
y nosotros no disponernos, creemos que, efectivametne, 
el capítulo de retribuciones, en relación a la desigual
dad, es efectivamente superior a la cantidad, no que 
señala el Gobierno, sino a la que seftalamos nosotros, 
alrededor de los 120.000.000 pesetas, estamos convenci
dos de eso, pero corno precisamente se desconocen los 
datos concretos, eh? y lo que está pidiendo es un prin
cipio que se defina en la ley, de que todos los funciona
rios que desarrollan el mismo trabajo cobren igual 
cantidad, y que eso se desarrolle con la mayor rapidez 
y concreción posible, es por lo que en esa enmienda de
finíamos que 120.000.000 pesetas, pero si el Gobierno, 
como nos acaba de reconocer ahora mismo, tiene pleno 
conocimiento de que la cantidad es superior, su obli
gación es la de señalar esa cantidad, y darle, si puede, 
o si quiere, el tiempo que entienda necesario, pero no 
quedarse con las cifras ocultas y después decir que la 
suma o los números pueden ser muy superiores. Yo 
creo que eso es una dejación que no se puede consen
tir bajo ningún concepto. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo crec que aquí no 

s'amaga res, Sr. Martín Peregrín. No crec que 
s'amagui res, en absoluto Cada cosa que es de
mana, cree que es dóna, fins ara no crec que 
ningú no hagi demanat a que pujava aquest es
tudi de la possibilitat d'igua1ar les retribucions, 
peró sí li donaré una dada, si el Govern pensa 
que en tres anys ha de rea1itzar l'equiparació, crec que 
aixó és una incognita molt bona de treure, no crec que 
sigui tan difícil, si ha hem de fer en tres anys, per 
exemple amb un 33%, agafant aquesta quantitat que 
figura ara, ja, en el Pressupost, no crec que sigui cap 
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cosa molí difícil de fer, aproximadament, anem a cer
car-ho. A més, jo no vull dir que el Govern, a més, té 
la voluntat que si és possible arribar abans a aquesta 
equiparació dels tres anys, també ho té en compte. Per 
tant, repetesc, aquesta esmena no és acceptable. Mol
tes gracies Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
1 passam a la votació de l'Esmena 99/85. Per tant, 

les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posar drets, per favor? Poden seure, 
moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Abstencions, no n'hi ha. 
Vots a favor, 24; en contra, 27. 
1 passam a la votació de l'article 12, per tant, les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'article 12, 
es volen posar drets, per favor? 27. Poden seure, mol
tes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats, que votin en contra de 
l'article 12, es volen posar drets, per favor? 24. Poden 
seure, moltes gracies. 

27, a favor; 24, en contra. 
A l'article 13 no hi cap esmena viva, per tant, pas

sam a la vota ció d'aquest article. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que estiguin a favor d'aquest artide, es volen po
sar drets, per favor? 

Per unanimitat. Moltes gracies, poden seure. 
A l'artide 14 hi ha dues esmenes vives, la 100 j la 

101, del Grup Parlamentari Socialista, per tant, per 
defensar l'esmena 100/85, té la paraula, el Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFOWSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. i Srs. Di

putats. Aquesta esmena és una esmena repetitiva, és 
a dir, vull dir amb aixo que fa tres anys, tres Pressu
posts que es du la mateixa esmena, per part del Grup 
Socialista i es du la mateixa formulació al Projecte de 
Llei, per part del Govern. 

Com que és repetitiva, cree que no hem de ser 
llargs en l'explicació, sinó dir senzillament en que con
sisteix. A l'articIe 14 es preveuen les indemnitzacions 
per raó del servei que tenen els Alts Carrecs de la Co
munitat Autonoma i altres membres de Comissions, 
etc ... , a l'apartat 2 d'aquest article es diu que els Alts 
Carrecs s'han de reintegrar de les despeses de despla
c;ament que hagin bestret, més una dieta complemen
taria de 3.000 pessetes pel desplac;ament interinsular 
i de 3.500 pels extra-regionals. Nosaltres deim que, si, 
com esta previst a rapartat 1 de l'article 14, les des
peses de desplac;ament són totes les des peses de des
pac;ament, transport, manutenció, etc ... , no veim quina 
explicació té, que damunt aixo hagin de cobrar una 
dieta minúscula, ridícula, de 3.000 pessetes o de 3.500 
pessetes, i no ens convent;:, com ens han explicat reite
radament des d'aquesta tribuna i com ens han explicat 
reiteradament a Ponencia i a Comissió, que és per ta
xis, petites despeses, cerveses, cafes i altres coses. Nos
altres creim que els taxis es poden, perfectament, pre
sentant factura i les cerveses o els cafes o petites des
peses d'aquesta classe, perfectament, els pot pagar el 
Conseller O el Carrec, igual que els pagaria quan estas 
en aquesta illa, i per tant, no hi ha raó per donar 3.000 
pessetes o 3.500 pessetes, per desplac;ament. Ja sabem 

que no s'aprovara, encara que l'explicació no ens ha 
conven¡;:ut mai, reiteradament dura el Govern aquesta 
proposició al Projecte de Llei, reiteradament dura 1'0· 
posició la petició que la retiri. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. El Sr. Joan Verger té 

la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Gracies, Sr. President. Com s'ha dit aquí, és una 

esmena repetitiva, és a dir, tant dins els Pressuposts 
com les motivacions a favor i en contra, just tracta 
aquesta dieta de jus tificar aquestes despeses de difícil 
justificació, que vulguem o no vulguem un taxi, quan 
se'n va a Madrid s'agafa i qualcú 1'ha de pagar i altres 
petites despeses que creim que, amb 3.000 pessetes són 
suficients, pero tampoc no són exagerades. No fa falta 
dir més, respecte d'aquesta esmena, sinó que simple
ment el nostre Grup rebutjara aquesta esmena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? Passam a la votació de l'esmena 100/ 

85. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats 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'a
questa esmena, es valen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Abstencions, no n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 27. 
Passam al debat de l'esmena 101, del Grup Parla

mentari Socialista. Té la paraula el Sr. Josep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Aquesta esmena, Sr. President i Srs. Diputats, es . 

refereix a percepcions que tenen els Alts Carrecs de 
la Comunitat Autónoma i el representant d'aquest Par
lament en el Senat. Nosaltres proposam, amb aquesta 
esmena, que només es pugui percebre una retribució 
de l'Administració Pública, en concepte per una per
sona determinada, sigui un Alt Carrec d'aquesta Co
munitat, sigui el representant del Parlament en el Se
nat; aixo, l'únic que vol dir o el que intentam dir és 
que la dieta que tots els Diputats, única dieta o única 
retribució que tenen tots els Diputats per la feina par
lamentaria, sigui, és a dir, no sigui compatible amb 
retribucions d'altra classe. 1 no entram, i ho hem de 
deixar cIar, en si la retribució deIs Alts Carrecs d'a
questa Comunitat Autónoma és una retribució alta o 
baixa, nosaltres no hi entram perque, a més, creim 
que els Alts Carrec de la Comunitat Autonoma, els Con
sellers, el President, etc ... han de tenir una retribució 
que permeti que el seu, la seva funció sigui duta amb 
tota dignitat i sen se cap tipus de problema, per tant, 
no es tracta de retirar a unes mils de pessetes, ni mol
tes ni poques, unes mils de pessetes, a uns senyors que 
fan una funció important o haurien de fer una funció 
molt important, per a la Comunitat Autonoma d'aques
tes illes. Hem dit fan o haurien, molt senzillament, per
que nosaltres no creim que hagi cap carrec, cap carrec 
etern i avui són els Diputats de Coalició Popular que 
estan asseguts aquí, un altre dia poden ser uns aItres, 
per tant, varen fer, fan o faran o poden fer, una fun
ció important. No es tracta d'una qüestió de més o 
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manco retribució, es tracta d'una qüestió de clarifica
ció. No esta bé, és a dir, no queda bé que el poble 
d'aquestes illes digui que un Alt Carrec guanya tant 
i damunt té dietes, nosaltres preferiríem que digués 
un Alt Carrec guanya tant i res més. 1 amb aquesta 
posició constructiva, és, va ser com varem dur la die
ta a Comissió i a Ponencia i a Comissió, i és amb la 
mateixa posició constructiva que duim aquesta dieta 
a PIe, aquesta, perdó, es mena a PIe. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Joan Verger té la paraula. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sí, just per mani festar que el nostre Grup rebtlt

jara aquesta esmena, perque creim que els ConseUers 
j eJs Dip utats no l nen la roateixa funció, és a dir, per 
conseqüen , des del moment que vénen aquí coro a Di
putats, toquen, des n voJupen, desenrotllen una L'unció 
diferent i, per cOll seqüen l, cre in1 qu e és Jogic q ue re
bin aquesta dieta q lte leneo p revis ta tols els Dipu ta ts 
d'aquesta Cambra. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo diría al representant del Grup Popular que pen

si que s'esta produlnt una certa discriminació entre 
Consellers Diputats i Consellers no Diputats, que tam
bé assisteixen, encara que no tenen obIigació, en el PIe. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Precisament per aixo, nosaltres creim que no pa

dem acceptar aquesta esmena. Els Consellers que no 
són Diputats no tenen les obligacions que té un Con
seller Diputat, i, per conseqüent, creim logic que els 
Consellers Diputats cobrin dietes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Dones acabat el debat, passam a la votació d'a

questa esmena 101. Els Srs. i Sres. Diputats que votin 
a favor d'aquesta esmena 101, es volen posar drets, per 
favor? 24. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa esmena, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi bao 

Vots a favor de l'esmena, 23; vots en contra de 
l'esmena, 26. 

Per tant, passam a la votació de l'artic1e 14, en el 
seu conjunt, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de l'article 14, es volen posar drets, per favor ? Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'article 14, es volen posar drets, per favor? 23. Poden 
seure, moltes gracies . 

Abstencions no n'bi ha. Queda aprovat l'artic1e 14 
per 26 vots a favor i 23 en contra. 

L'article 15 no té presentada cap, no té viva cap 
esmena. Per tant, passam a la votació d'ell. 

. Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest 
artIcle, es volen posar drets, per favor? Per unanimi
tato Poden seure, moltes gracies. 

Queda aprovat per unanimitat. 
A l'artic1e 16 es mantén una esmena viva, la 205, 

del Grup Esquerra Nacionalista (PSM), i per defensar 
l'esmena té la paraula el Sr. Joan López Casasnovas. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies Sres. i Srs. Dipu ta ts, Esquerra Naciona lis

ta presen ta una esmena d'adilició, proposan t que els 
projectes d'inversió pública corresponents a les com
petcndes assumides per la Comunitat Autonoma, que 
es financiÜl a dlr rec e1el Fons de Compensació 1nter
territorial, s'han d'executar, evidentment, d'acord amb 
la norma tiva regulada d'aquest Fons, pero previa apro
vació del Parlament de les Illes Balears. És la cinque- . 
na vegada, si no recordam malament, que aquest Par
lament tracta d'aquest tema, la cinquena vegada que 
tracta d'un tema que, jo diría que és molt important, 
de cara afer palesa la presencia de la Comunita t Auto
noma dins cadaseuna de les Illes, a prop de tots els 
ciu tadans. Segons l'ar ticle 158 de la Constitució, com 
vos tes saben, el Fons de Compensació ve xegulat SO La 
el principi de la soliclariLat, i aquest princip i solidad 
és el que vold íem que el Govern man ifestas davant 
aques ta Cambra, perque to ts els Gr ups Polít ics el po
guéss im debatre, el poguéssim entendre j, si és real
ment jost, el pogués im votax. És cert també que aquí 
'l, a clit, sovin t, que el Govenl té competencia executi

va sobr e aquest tema, que el Fons de Compensació 
Interterritorial es refereix a transferencies i, en con-

. sequencia, aquestes transferencies, s'executen via Go
vern. Hi ha un cos Ónic de negociació i nosaltres som 
conscients que la no participació de tots els Grups Po
lítics en aquesta negociació fa que, potser, bi hagi man
canees, hi hagi diferencies de perspectiva a l'bora 
d'analitzar els resultats d'aquestes negociacions, pero, 
Srs. Diputats, parlam de quantitats moIt importants, 
l'any 84 van ser 2.190.000.000 pessetes, l'any 85, apro
ximadament, es gil-ara entorn a 1.180.000.000 pessetes, 
i a~b és r ealment transcendent, és important, que el 
ParJament reforci la seva presencia damunt l'Executiu 
analitzant, previament la proposta que l'Executiu faci 
i donant via lliure a aquestes propostes, una volta de
batudes. D'aquesta manera creim que es pot acomplir, 
d'una manera efectiva, d'una forma efectiva el principi 
de subsidiereitat quan es tracta de jugar amb aquestes 
partides tan importants dins l'ambit de cadascuna de 
les Illes amb críteris distributius i atenent els deficits 
infraestructurals que cadascuna té. Em vull referir 
també a l'article 28 de l'Estatut d'Autonomia, del nos
tre Estatut, el qual en el punt número 5 diu, assigna 
com a correspondencia del Parlament fixar les previ
sions d'ordre polític, social i economic que, d'acord 
amb les disposicions' contingudes a l'apartat 2 de l'ar
ticle 131 de la Constitució, s'hagin d'adoptar per ela
borar els projectes de planificació. 1 en aquest sen
tít, de soHicitar de l'Executiu una major planificació. 
i quan es tracta d'aquestes quanti tats tan importants, 
planificació feta amb tota transparencia i previ debat 
en el Parlament, que nosaltres duim aquí, Esquerra 
Nacionalista, aquesta esmena d'addició i creim que, 
amb una filosofia correcta del que ha de ser la Co
munitat Autónoma, no hi ha d'baver cap problema per
que s 'aprovi. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies , Sr. Diputat. El Sr. Cristofol Soler 

té la paraula. 
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EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Joan López, amb aquesta esmena 

no fan altra cosa, realment la realitat és aquesta, que 
una Proposició no de Lleí que es va dur en aquesta 
Cambra, que no va ser acceptada, dues InterpeHacions 
que varen es devenir a Moció, totes dues, que tampoc 
no varen ser acceptades, aquesta vegada, dones, ha vo
len intentar, colar, vía la Llei de Pressuposts, cosa que 
nosaltres, dones, rebutjam, creim que els argumcnts 
que s'han donat en aquestes cinc vegades, més o man
co, que s'han intervengut sobre aquest tema, estan 
prou clars, pensam que el moment de fer la discussió 
deIs Fans de Compensació Interterritorial és el mo
ment de debatre els Pressuposts, vos tes no han entrat 
a debatre les partides corresponents en el Fans de Com
pensació dins aquests Pressuposts, ara valía fer una 
interven ció de tipus general del Fans de Compensació, 
i ja n'hi ha hagudes algunes a les quals ha intervengut 
més o manco, per tant nosaltres entenem que s'ha de 
mantenir l'article tal com esta i que, el que no varen 
aconseguir ahír, amb Proposicions no de Llei ni amb 
InterpeHacions, tampoc no ha aconseguesquin via mo
dificació de la Llei de Pressuposts de la Comunitat. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? Vol contestar? 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. EIs fets són més feixucs 

que les paraules i que avui, per sisena vegada, es re
butgi la possibilitat de donar una solució correcta al 
tema del Fons de Compensa ció Interterritorial, crec 
que és lamentable, peró és així, i jo som conscient 
que no es tracta ara de reproduir debats que aquí 
s'han tinguts i que han estat prou clarificaclors, sobre 
quina filosofia té cada Grup Polític i cada majoria. De 
tota manera, li vull dir al Sr. Soler, que del que aquí 
es tracta no és tant d'analitzar el que es va dir a l'Es
mena a la totalitat, en els Pressuposts de la Comuni
tat Autonoma, quant a quantitats globals del Fons de 
Compensació, sinó a la distribució, a l'assignació 
d'aquest Fons de Compensació, a les difererits accions 
que es considerin prioritaries per part de l'Executiu 
dins les Illes i en benefici, en servei deIs ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Sr. Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, jo vull reiterar una vegada més l'ofe

riment que ja hem fet cada vegada que s'ha debatut 
el tema, que es presentin esmenes a les partides rela
cionades amb el Fans de Compensació Interterritorial, 
amb les quals no s'estigui d'acord, així com les ha dis
tribu'ides el Govern, d'acord amb el Comite d'Inver
sions Públiques de l'Administració Central, que es pre
sentin, com die, Esmenes en aquestes partides, si qual
que esmena va endavant, dones el Govern assumeix 
l'obligació de fer les oportunes modifieacions en aquest 
tema, ja que, en relació a aixo, hi ha un meeanisme 
coneret i contemplat que permet fer les modifieacions 
neeessaries en el Fans de Compensació. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de les seves intervencions. Passam 

a la votació de l'Esmena 205/85. Per tant, les Sres. i 
Srs. Díputats que votin a favor el'aquesta Esmena, es 
valen posar drets, per favor? 24. Podcn seure, moltes 
gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra 
el'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? Po
den seu re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Queda rebutjada l'Esmena que nomes ha tengut 
23 vots i en contra, 26. 

Per explicació de vot, el Sr. Josep Alfonso té la 
paraula, Disposa, Sr. Diputat, d'un temps de deu mi
nuts.' , 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Supos que el 

Conseller Sr. Soler no pensaría que no podia deixar 
passar aquest torn d'explicació sobre el tema del Fans 
de Compensació Interterritorial, que ha estat un ca
vall de batalla, i jo cree que un cavall de batalla nor
mal, i no només normal, sinó que tenim tata la raó 
en aquest tema, el Grup Socialista i també el Grup 
d'Esquerra Nacionalista. 

El Sr. Soler diu que hem de presentar Esmenes a 
la formulació deIs Pressuposts, de cara al Fons de 
Compensació, de tates manerés el Sr. Soler sap que 
en els Pressuposts no es tan detallats els projectes d'in
versió que vénen del Fons, i Esmenes i inversions 
n'hem fetes, i moltes, com també sap el Sr. Soler, aixo 
en primer lloc. 

En segon 11oc, nosaltres amb el tema del Fans 
quasi, i ja en aquest moment, després de sis debats 
sobre aquest tema, ens conformaríem que el Govern 
complís la seva propia legislació, ens conformaríem, i 
dei m aixo perque ens -conformaríem que ens retes sin 
compte o retessin compte a aguest Parlament com s'es
ta fent la inversió del Fans, amb els terrpinis que diu 
el Govern que retra compte al Parlament, és a dir, 
cada tres mesos. També ens conformarÍem que el Go
vern retés compte al Parlament deIs canvis d'assigna
ció de les partides del Fons, perque, i ar3 no entr en 
un debat, perque ens hem d'assabentar que certes 
quantitats eonsignades l'any 84 pel Fons, ens hem d'as
sabentar pels diaris, possiblement tenguin una aplica
ció distinta a la prevista, aixo ho hauria de saber el 
Parlament, hauria de saber quines possibilitats, quines 
aetuacions ha tengut el Govern, respecte a les inver
sions del Fans, que el Govern té la sort, té ]a sort que 
duren dos anys, perque si no n'haguessin perdut bas
tants, de doblers; ja ha sabia, al Govern no li ve de 
nou que durin dos anys, Nosa'ltres demanaríem que 
no es passas cap d'aquests dos anys. Per tant, hem es
talonat aquesta Esmena, perque creim que el debat del 
Fans, no només és un debat d'inversions, sinó que és 
un debat més important, i a aguest tipus de debat, vos
tes I'han dut aquÍ varies vegades, queixant-se de les 
poques assignaeions de Fans, etc .. oo, etc .... , etc .. '" s~ 
feiem un debat d'inversions, d'aplicació deIs 1.700 i 
busques de milions del Fans d'enguany o deIs 1.100 i 
busques de l'any passat, o del que surtí, no valen fer 
previsions, perque aixo no se sap mai, per a l'any 85, 
nosaltres ereim que sería molt més seriós, molt més, 
tendria el Govern malta més fo~a quan, d'aquÍ un 
mes, mes i mig, dos, discutesqui amb la Comissió d'In
versions quin és, quins són els Projectes d'Inversió 
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que el Govera pensa dedicar al Fons. El Govem hi va 
tol solet i, ja bo bem dit moltes vegades, tot solet es
tan passan t oses que el Govem després es queixa que 
passin, perque, no és que no tengui capacitat el Go
Yero, sinó perque el suport d'un Parlament és bastant 
roés gros que, encara que no s'ho, ereguin, que el su
port, únicarncnt i exclusivaro nt, del Govern que re
presenta una mino da esralon da en una altra minoría 
majoriLaria, en aquest Parlamento 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Diputat. Passam a la votació 

de l'article 16. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquest article 16, es volen posar drets, 
per favor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
I'artide 16, es volen posar drets, per favor? Poden seu
re, moltes gracies. 

Abstencions, no n'hi ha. 
Vots a favor, 25; vots en contra, 23. 
Queda aprovat l'artide 16. 
A I'article 17 hi ha viva l'Esmena 206 del Grup Es

querra Nacionalista-PSM, per defensar aquesta Esme
na té la paraula el Sr. SebasWl Serra Busquets . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'ar

tícle 17, díns les Operacions Financeres, ens parla que 
s'autoritza el Govern, perque a proposta del Conseller 
d'Economía i Hisenda admeti deute públk o concerti 
operacions de crMit a Ilarg termini, fios al límit de 
1.500.000.000 pes etes, runb destinació a [jnan~ament 
d'operacions de capital, indoses a dotacions de I 'estat 
de des peses corresponents. Al Dostre Grup ens sem
bla molt bé que -1 Govem em ti deute públie i que 
ho faci per tata una serie de projectes que té en mar
xa i qu l.1ecessili peremptoriament doblers que no té, 
i ja El em que hi ha dificultat de financ;;;ació a les Au
tonomies, per: tant, ens sembla beníssim. Pero, per al 
no tre Grup, aquest deute públic s'ha de destinar a 
rnversions d'uti.litat social, és a dir, que dins aquest 
concepte d'ulilila t social, que és molt ampli concepte 
que, 110 és que sigui ambigu, pero sí és molt ampli, 
estava temptat a dir ambigu i amp U, pero vaja ho dej
xem que és suficientment ampli, per ta'Dt, hi poden ca
bre molts dels projectes que segur que el Govern té 
i que egllr que el Govern tendra, per tant, voldríem 
que coro abona mo tra d'una tota l i absoluta voluntat 
de r'utur i de construcció d'una ComucHat Autonoma 
seriosa, aquesta qüesLió de deute públic, lligada a uti-

'. litat ocial quedas palesa i fos molt clara. 1 una se
gona parl elel text que nosaltres proposam, de l'Es
mena que nosaJtres proposam és que aquest deute pú
blic s'ap l'ovi amb un Proj te de Llei, comprovada 
aquesta neoes.sitat d'endeutrunent, i obviament, 'així 
pen am que el Par la.rnent es corre onsalJilitza, el Par
lament participa d'una tasca tan important com pu.!:,ruin 
e ser totes l · inversion d'utilitat social que pugui fer 
el G~vern i, al mateix temps , diríem nosaltres , que 
s'a segura uns meeanismes mitjan<;ant llei i a través 
de la L1ei deIs Pressuposts d 1 85. Hem e dir que, i 
ara ho deim pe) Grup Regionalista, que estam molt 
satisfets que q !así segu r que ho estalonara, perque en 
el debat a la totalí tat que vru-em tel1ir de le Esmenes 
a la totalitat, 1 seu Portaveu , Sr. Lafuente, va dír, cla· 
rament, allo del deute orgiastie que el preocupava 

tant, etc .... , etc .... , aleshores, nosaltres que havÍem pre
sentat aquesta esmena, modesta esmena, demanant que 
el deute fos per inversions d'utili tat social i que fos a 
través d'un Projecte de Llei, comprovada la necessitat 
de l'endeutament, varem pensar que havíem sinlonit
zat perfectament amb les paraules de crítica construc
tiva que feia el Grup Regionalista, a través del Sr. La
fuente al Govern. Per tant, de fet aquesta esmena com
pI menta un poc el debat a la totalitat, j ja deim que 
recollim un poc, haudero presentat abans que ho di
gués el Sr. Lafuente en el debat de totalilat, pero ob
viament ereim que és una slntorua que 1.ots els Grups 
Parlamentaris pensam el matei,x: deute públic sí, pero 
inversions d'ulilitat social, i o bviament amb un meca
nisme que és perfectaroent valid i és perfectament cons
titucional i estatutari, com és un Projecte de Llei de 
Deute Público 

Gracies. 

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

la parauIa. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Serra, veig que té iHusió perque 

s'aprovi aquesta Esmeoa, li vull recordar que la vota
ció dins Comissió, que en certa manera pot ser orien
tativa, varen quedar tots soIs, el Grup Socialista es va 
abstenir en relació a aquesta esmena, és a dir, cree 
que és una cosa que 110 havia de tenir cIar quan sor
tia aquí, i es va abstenir, entre aItres coses, perque 
es va fer una transacció, una transacció que, en vir
lul de la qual la majoria dels Grups quedaren tTaD
qllils que I'emissió de deute anas lola a finan<;a~ in
versions, perque es preveia que per qualsevol modiEi
caci,ó de crMíl que tengués, ' s dir, que tengués per 
finalilat treUl'e doblers de capítol 6 per dur-los a al
tre capítols, aixo ha}lria de pretenir una aprovació 
previa del Parlament, i n base d'a'llleS1'a garantía e 
va fer una Iransacció, vostes varen mantenir aquesta 
esmena, i com li die no va prosperar dins Comissió. 

Dir-li aIgunes coses, en primer lloc que, coro és 
logic, aquest deute públic, entre altres coses a causa 
de la transacció que es va fer, queda excIusivament 
vinculada a les inversions, inversions que són les que 
hi ha contemplades dins el Pressupost General de la 
Comunitat, que I'aprovació del deute públie es fa per 
Ilei , é a dir, és en aquesta Llei de Pres5upo ts, om 
es fa per tOl, que estam aprovant aquesta emissió de 
deule públic, que la fixació de les condiciou a les 
qual s'emet, cosa qne tall1bé passa pcr to t el món, 
es fa per Decret, per Decret de Consell de G Yero, en 
aquest cas, Decret que contempla toles les caraclerís
tiques d l'emissió d'aquest deute. Per tant, reiterar-li 
que no hi ha necessitat de fer una !leí especifica per 
aprovar el deule púb.lic, aixo va inclos dins la Llei Ge
neral deis Pressuposts de la Comllnitat i, per altra 
part, recordar-li, com li dic, que aqllest deute va ex
cIusivament destinat a finan~ar les inversions contem
plades dins el Pressupost de la Comunitat, és dir, no 
es fa un pla d'inversions com es pot fer, per exemple, 
amb Administració Local que hi ha un Pressupost or
dinari i un d'inversions, no estam aquí, en aquest caso 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. CristOfol Soler. Sr. SebasW. 

Serra. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé, no, no és que per ser caparruts, que de 

vegades ha som, pero no és que ho vulguem esser, la 
veritat, pero volem insistir que el concept~ d'inversions 
és un concepte ampli i ambigu, ens hem trobat que 
el Govern considerava inversions en aquest Projecte 
de Pressuposts coses que nosaltres entenem que no ho 
són. Les inversions és una cosa molt seriosa, nosaltres 
volem que se'n facÍn i que se'n facin moltes, pero el 
que és evident és que, a vegades, el que es considera 
inversió no és el mateix per a tothom, per aixo nosal
tres creim que és convenient, necessari que siguin in
versions d'utilitat social, que s'hagi comprovat aques
ta necessitat d'~ndeutament per aquest Parlament, i 
creim que el mecanisme d'un Projecte de Llei es pot 
fer, la qüestió és voler-ho fer o no valer-ha fer, senzi
llament aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. No havent-hi m és intervencions, 

passam a la votació de l'Esmena 206. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 4. 
Poden seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Esmena, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen, es vol en 
posar drets, per favor? Poden seure, moltes gracies. 

(Pausa) 
Vots a favor, 4; en contra, 25; abstencions, 20. 
I passam a la votadó de l'article 17. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquest article, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 

valen posar drets; per favor? 4. 
Queda aprovat l'articIe 17. 
Aquesta Presidencia passa a la votaci6 deIs articles 

18 al 31, que no tenen cap es mena viva. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquests articles es valen posar drets, per favor? Per 
unanimitat, poden seure, aprovats. 

Aquesta Presidencia decreta un descans de deu 
minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomenc;a la Sessió. Artic1e 32, té viva l'Esmena 

208, del Grup Esquerra Nacionalista. Per defensar 
aquesta Esmena té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí gracies Sr. President. Bé, l'articIe 32 és l'article 

de relacions institucional s que té un interes per a nos
aItres molt gros, és un articIe que parla d'informació 
periodica que el Govern ha de remetre al Parlamento 
Nosaltres entenem que és una gran cosa que el Govern, 
en fi, ens informi als parlamentaris del que afecta a 
aquesta Llei de Pressuposts que estam discutint, pero 
les discrepancies que tenim és que la informació que 
el Govern vol donar, creim nosaltres que és poqueta. 
Nosaltres cr eim, que el Govern hauría de donar infor
mació de tot el que practicament demanam a la nostra 
esmena de substitució, perque si no ho fa, i aixo sí 
que és una esmena, com totes les del nostre Grup, pen
'sam, positives, si el Govern no vol informar del que 

nosaltres Jj demanam, realment, és un joc el que hi 
haura durant el 85, és a dir, ens obliga a anar fent 
preguntes concretes i llavors, el Govern les contesta o 
no les contesta, per, en fi, per escrit o oralment en 
aquest Plenari, per tant, per agilitzar, i nosaltres sa
bern que el Consellcr Sr. Soler és agil, per agilitzar 
la qüestió, i no és agil només per pes, sinó que és agil 
la ConselIeria en si, per agilitzar un poc el control del 
Govern que els Grups de l'oposició hem de fer i feim, 
crec que ho feirn, més o manco, din les [lostres pos
sibilitats, creim que seria bo que el Govem volgué i.n· 
formar periócUcamenl d'aquestes coses que demanam. 
1 quines són les grans diferenci s que hi ha entre el 
que el Govern vol informar i el que Esquerra Naciona
lista demana al Govern que informi directament? Bé, 
nosaltres demanam que informi directament de tates 
les contractacions directes de Projectes d'inversió, aixo 
creim que és important, en canvi el Govern diu que 
informara de tates les contractacions directes de Pro
jectes d'inversió que superín els 20.000.000, nosaltres 
creim que no només se'ns ha d'informar quan superen 
els 20.000.000, sinó que ele tots els Projectes d'inver
sió, contractacions directes, repetim, de Proj ec tes el 'in
versió, aquest Parlament hauda d 'estar informat diree
tament, després nosaltres demanam que també de tot, 
que el Govern informi al Parlament de totes les trans
ferencies corrents a empreses, sense finalitat de lucre, 
que superin les 250.000 pessetes, és a dir, nosaltres 
creim que de tot aquest tipus de subvencions per da
munt de 250.000 pessetes s'hau ria d'informar perioru
cament al Parlament, i també, i és un punt molt impor
tant, demanam que informi el Govern al Parlament 
deIs capítols de Promocions i Estudis i Estudis i Tre
balIs Tecnícs per valor superior al mig milió de pes
setes. És a dir que pensam que, en definitiva, són ca
pítols aquests d'Estudis i Treballs Tecnics, Promocions 
i Estudis, i aquesta qüestió de subvencions que real
ment pensam que si s'informa ja ens estalviam un 
control del Govern massa minuciós i, per altra banda, 
s'eslalvia el Govern au tentica, en fi, preguntes, con
tín ues pregun tes quel'opo ició anam fent, per tant, 
cr 1m qu.e aguest article amb el text que nosaltres pro
posam queda molt millorat, molt més completat i, en 
definitiva, fent que la tasca del Govern avanci en trans
parencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. CristOfol Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, en p rimer lloe, vull dir que 

aquest ar ticle, 32, és exactament identic, e l m a tej" que 
varem transaccionar deIs Pressuposts passats, és dir, 
de la passada Llei General de P ressuposts de l'any 84, 
i precisamen t en aquest senti t , perque s'havja transac
cionat, el varem mantenir exactament igual dins el 
Projecte de Llei de Pressuposts del 85. Igual perque 
pensam que, en aquest tema, el Govern va més eIiIla 
del que hauria d'anar, és dir, té uns compromisos de 
retre compte que realment es pot dir que no tenen pre
cedent a aItres Uocs, és una concessió que fa l'Execu
tiva Legislativa en aquest tema, pensam que tots els 
punts importants queden ben reflectits dins aquest ar
tiele, en el tema de les contractacions directes, vostes 
mateixos varen estar d'acord a la passada Llei de Pres
suposts, que només es retes compte de les de més 
de 20.000.000 pessetes, quant a les subvencions mante-



DIARI DE SESSIONS / Núm. '32/ 13 i 14 ma~ del 1985 1029 

n.im el mateh limit que hi ha de 500.000 pessetes, pero 
vosle sap que a les clistintes compareixences que jo 
he tengut en aquest tema no hi ha hagut. massa incon· 
venieot per, fios i tot, donar, prácticamenl, tots els llis
tats de les subvencions que va concedint el Govern, 
és dir, que és una cosa que s'ba complit i cree que la 
Comissió, en aquest tema, ha estat ben informada; una 
altra cosa és que no s'bagi reunit les vegacles que s'hau
ria d'haver reunit, que amb aixo, realment reconesc la 
nostra part de culpa, en aquest tema. Ara bé, pensam 
incrementar els temes a retre compte, creim que no és 
necessari, creim que ja es manté, com dic, amb les 
subvencions de més de 500.000 pessetes, i voler afegir 
els conceptes deIs estudis, és dir, les despeses d'Estu
dis i Treballs Tecnics que es vagin fent, seria ja, prac
ticament, arribar a l'absurd, és dir que el Govern hau
ria de retre compte, contínuament, de tot el que esta 
fent en aquests moments, és dir que pensam que en 
aquest tema el lógic és que s'actul, via mecanisme re
glamentari que té previst aquesta Cambra, com són les 
Preguntes, com són les InterpeHacions, Decrets, etc .. , 

Moltes gracies, Sr President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé, és molt senzilla la replica. Bé, l'any pas

sat es va arribar a una transacció, efectivament, nos
altres varem proposar una serie de. coses en aquest 
nivell, es varen transaccionar, i varem estar satisfets, 
enguany hem volgut anar més Huny i hem volgut in
doure, com molt bé sap el Sr. Soler, el que l'any passat 
no es va admetre a la transacció, que era el tema 
d'Estudis i Treba11s Tecnics, una de les parts que no 
s'admetien. Bé, no creim en insistir en el detall, si el 
Govern fa comptes informar ,i pareh que fa comptes 
fer-ho, cosa que ens alegra, creim que no s'ha de dir 
que sigui una coneessi6 aquest artic1e 32 de l'Executiu 
del Legislatiu, senzillament pensam que és una cosa 
normal, una cosa que ajudara a la bona imatge d'aques
ta Comunitat Autónoma, i al mateix temps, voldríem 
insistir, que si es pensa informar d'una serie de coses, 
si es pensa informar a Comissions, si es pensa respon
dre per escrit o oralment a les diverses preguntes que 
es faran, per que no s'ha d'admetre que per Es
tudi i Treball Tecnic, per damunt de mig milió, 
i no és un absurd, per damunt de mig milió, 
Sr. Soler, senzillament és una proposta de dir 
bé, creim que per damunt de 500.000 pessetes s'hau
ria d'informar al Parlament, aixo és cada tres me
sos, la informació que s'ha de donar, en una pa
raula, nosaltres creim que és millor donar subs
tancialment la informació, tal com ho té previst 
aquest Govern, que no es vol reconeixer, bé, paciencia, 
ja tomarem insistir, com que nosaItres creim en a110 
que donara més Hum, l'any que ve hi tomarem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Passam a la votació de l'Esmena 

208. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 4. 
Poden seure, mol tes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Esmena, es volen posar drets, per favor? Poden 
seu re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. . 

Queda rebutjada l'Esmena que només ha tengut 21 
vots a favor i en contra, 26. 

1 passam a la votació de l'artide 32. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquest artic1e, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
quest article 32, es volen posar drets, per favor? 4. 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Vots a favor, 43; vots en contra, 4. Queda aprovat 

l'artic!e 32. 
A l'Avantprojecte de Llei de Pressuposts, aquí, a 

l'artic1e 32 acabava el text articulat, hi ha dues Esme
nes vives, que són la 105 i la 106, presentades pel Grup 
Parlamentari Socialista, les dues, que proposen l'addi
ció d'un article nou, l'article 33, dos artic!es nous, el 
33 i el 34. Anem a debatre l'Esmena 105, que fa refe
rencia a un nau article 33. Per defensar aquesta Esme
na 105, té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'esmena que 

proposam, que és la creació d'un article nou, es refe
reix a la creació d'un Consell Assessor Laboral dins el 
qual estiguin representad es les Central s Sindical s i les 
Oraganitzacions Patronals d'ambit interinsular, per tal 
d'aconseguir una coordinació amb les force s económi
ques d'aquestes illes per millorar, estudiar, fer propos
tes per l'actuació economica del Govern de la Comu
nitat Autónoma. Que es el que nosaltres pretenim amb 
aquesta crea ció d'aquest nou article, per que duim al 
Pressupast de la Comunitat Autonoma, la creació d'a
quest nau article? Nosaltres duim la creació d'aquest 
nou article a aquest Pressupost, perque cl'eim que 
aquest Consell ha de ser un Consell que no ha de néi
xer, en la nostra opinió, sense dotació i que, si bé pen
sam que el Govern ha d'articular la fórmula, cam cs
tara fet aquest Consell, ha de tenir una dotació per 
poder cobrir les despeses que suposin aquest Consell, 
per tant, cree que era adient proposar, dios la Llei 
de Pressuposts, la creació d'aquest Consell, pero que 
pretenim amb la creació del CODsell Económica-social, 
bé, d'aquest Cansell Assessor Laboral? Nosaltres sa
bemque és molt important, i als membres del Govern 
tampoc no se'ls escapa la coHaboració tant de les Or
ganitzacions Patronals, com de les Organitzacions Sin
dicals per dur endavant la solució deIs pdncipals pro
blemes economics i socials que tencn aquestes iLles, 
problemes economics i socials que van des d'un atur 

'. que, encara l'altre dia la premsa ens dei a que s'esta 
xifrant, en aquests moments, en 52.000 persones, cam 
amb la caiguda, pareix, enguany, de l'activitat produc
tiva, com, ja he dit moltes vega des des d'aquesta 
tribuna, el camí que van les nostres empreses o grups 
de les nostres empreses cap al que podríem dir la 
clandestinitat. Tot aixó és un camp d'actuació tan im
portant que creim que es fa necessari, per no dir im
prescindible, que es ere! un marc d'actuació que no 
només sigui o no només inclogui el Govern de la Co
munitat Autónoma, sinó que puguin, dios aquest marc, 
estar-hi les Organitzacions Sindicals i les Patronals. 
Nosaltres també sabem que tant Organitzacions Patro
nals com Sindicals, de forma puntual, de forma pun
tual, toquen aquests problemes, tant a niveIl de partits 
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polítics i molt més a niveU de Govern de la Comu
nitat Autónoma, pero precisament volem salvar o sor
tir d'aquesta acció puntual. Nosaltres pensam, i aixó 
també ho sap el Goyern de la Comunitat Autónoma, 
que en aquest cas no hi ha cap tipus d'acció de pro
tagonisme, sinó que hi ha un intent, per part de les 
Associacions Sindicals i les Patronals, dins aquest Con
seU hi hauria un intent, de coHaboració amb el Govern 
de !a Comunitat Autónoma per dur endavant una mi
llora económica i social de la nostra Comunitat Autó
noma. Podria, ens podrien dir que per que no propo
sam, a un Projecte de Llei o a una Proposició No de 
Llei la creació del ConseU Económic i Social previst 
din; la Constitució, per que donam aquesta passa. Nos
altres volem esser prudents o volem ser molt prudents, 
en aquest tema, molt prudents, perque crear sense que 
existesqui encara el Consell Economic i Social a nivell 
d'Estat que preveu la Constitució, crear, com han fet 
altres Comunitats, un Consell Económic i Social, podia 
no ser, de moment, convenient, nosaltres creim que és 
molt millor caminar com ha caminat l'AES, el darrer 
Acord Economic i Social, de crear, cara a la creació 
d'un ConselI Assessor, que estigui ubicat, lógicament, 
a la Presidencia, que pugui anar fent rodar el que po
dríem dir l'Avantprojecte de creació d'un Consell Eco
nómic i Social, que es puguin debatre, fer informes, 
estudiar els problemes socials i economics de les nos
tres illes, que servesqui com a experimentació per a 
un futur Consell Economic i Social. I creim que és 
mal de fer, qu"e des d'una perspectiva de coHaboració 
el grup majoritari i el Govern tengui qualque cosa a 
dir en contra la creació d'aquest Consell, deim que és 
mal de fer perque, a la mateixa Comissió d'Economia 
i Hisenda, se'ns va admetre dins la possible dotació, 
dins una Esmena nostra que havíem de dotar amb 
10.000.000 pessetes aquest Consell, se'ns va admetre' 
una transaccional de crear, com a mínim, la partida 
perque hi pugui haver una partida creada per a la 
crea ció del Consell Economic i Social. Jo voldria que 
pensassin, si el Govern troba convenient fer una trans
accional amb aquesta Esmena, la podríem estudiar, 
voldria que pensassim que, en aquests moments, la 
Comunitat Autonoma d'aquestes illes té uns problemes 
económics i uns problemes socials de bastant magnitud, 
que les Organitzacions Sindicals estan coHaborant molt 
seriosament, i aixo els consta a tots vostes, moIt serio
sament a dur, a donar solucions a aquest problema i 
que les Organitzacions Patronals fan propostes, encara 
que siguin puntuals o pel diari, també, amb la solució 
d'aquests problemes, creim que allo millor, el logic 
seria un organisme ubicat a Presidencia, amb regla
mentació feta, logicament, i amb participació feta per 
Presidencia que dirigís, dugués endavant totes aquestes 
coHaboracions puntuals, totes aquestes accions pun
tuals i es poguessin discutir, dins aquest organisme, 
tots els temes socials i economics que afecten les nos
tres illes. Aixo, com és logic, un ConseIl Assessor, vuIl 
acabar amb aixo, no obliga el Govern, assessora el Go
vern, li dóna ajuda, Ji dóna coHaboració, no fa dicta
mens que sigui n d'obligat compliment, sinó el que fa 
és entrar discussions entre parts i dur les discussions 
i les possibles solucions a un 1I0c en que es puguin 
estudiar, debatre amb totes les dades que tots disposin, 
el que fa és fer caminar la nostra Comunitat cap aquí 
on han caminat, han caminat tots els pa'isos d'Europa, 
i el que faria seria tenir un instrument de primera, un 
instrument magnífic per si en un futur s'ha de crear 

aquí el Consell Economic i Social que s'esta creant a 
altres Comunitats i que no dubtam que dins la proxi
ma legislatura es creara a nivell d'Estat. Experimentar 
el que és un Consell Economic i Social ens donaria una 
experiencia i ens evitaria cometre els errors que altres 
pa'isos han comes, aquí no els hauria d'explicar el 
que ha passat a paisos com Fraw:;a o com Belgica que 
s'han comes errors que han hagut de canviar la norma
tiva deIs Consells Generals Intersocials, nosaltres creim 
que caminant de cara al Consell Assessor, imitant, i no 
és tan dolent, senyors de Coalició Popular imitar qual
que vegada el Govern, imitant el que ha fet el Govern 
de l'Estat, juntament amb la C.E.O.E. i juntament am? 
UGT en la crea ció del Consell Assessor de la Pl'esl
dencia, hauríem donat una passa endavant important 
per dur la coHaboració de les entitats economiques i 
socials deIs interessats amb els problemes economics 
i socials de les nostres illes, a un marc de coHaboració 
que en aquest moment hi pot esser, pero que és pun
tual. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. El Sr. Cristofol Soler 

té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Hauríém d'analitzar, primer, Sr. Al

fonso, per que, la motivació d'aquesta Esmena. Com 
voste sap hi ha una previsió damunt la Constitució 
nostra, damunt la Constitució Espanyola, que preveu 
que es creara a nivell estatal un Consell Economic i So
cial, tema que, per altra part, va plantejar el seu Par
tit, el seu Grup, en el seu programa electoral i tema 
que continua, en aquest moment, aturat. Quan jo vaig 
explicar el programa de política económica dins la 
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, vaig dir que un deIs 
temes que volia dur a terme el Govern de la Comunitat 
era la' creació, també, del Consell Economic i Social, 
pero que passa? Resulta que en aquest cas, la llei que 
crei, a nivell estatal, el Consell Economic i Social, té 
caracter de normativa basica, a la qual s'haura d'ade
quar la lIei que crei, en el cas de les Illes Balears, el 
Consell Economic i Social de les Balears. En poques 
paraules, aquest tema esta aturat per la voluntat nos
tra. Com que vos tes veuen que el seu Govern no du 
endavant aquest tema, proposen, com estan fent altres 
Comunitats, la crea ció d'aquests Consells Assessors La
borals, aquests Consells de Treball, és dir, hi ha deno
minacions de tot tipus, com pegots, precisament per
que no surt endavant, perque vostes no treuen a nivell 
nacional la Llei de Consells Economics i Socials. Quina 
és la postura nostra en aquest tema? És dir, el Go
vern no s'oposa, ara entenem que la creació d'aquests 
ConselIs té la suficient entitat com perque es faci via 
llei d'aquest Parlament, no as sumir l'obligació que aixo 
es fara dins el primer, dins el primer semestre de l'any 
85, quan practicament queden dos mesas, entenem que 
aixo, entre altres coses, tampoc no és un deIs temes 
que s'hagi, que s'hagi de reflectir dins la llei de Pres
suposts, dir que inicialment, el Govern té intenció de 
crear-lo, ho fara per lIei, ara no vol as sumir el compro
mís dins la LIei de Pressuposts en concreto I el fet que 
s'acceptas, es fes una transaccional d'incIoure una par
tida pressupostaria, dotada amb zero pessetes per a 
aguest tema és, en primer lloc perque hi ha una Pro
posició no sé si és de LIei o no de LIei, presentada per 

1 
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Esquen-a Nacionalista, amb la qual, amb aixo nosaltres 
no volíem condicionar els moments de l'aprovació del 
Pressupost que aquesta Proposició pugui o no aoar en
davant i que, per altra parí pensam que si el Govern 
ctins el 85 pot tenir llesta, pot tenir enliestida la crea· 
ció, la Llei de la Creació del Consell de Treball o del 
ConselL Assessor Socio· Laboral, doncs, que anava bé 
tenir aquesta partida oberta. Ara, insistesc que no assu· 
rnirern aquest compromís dins la Llei de Pressuposts 
de la Comunitat Autónoma. 

Moltes gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
S". Presideot, Sres. i Srs. Diputats. M'lla denat 

una decepció, Sr. Conseller, teoc una decepció, pe que 
jo em pensava , de ver, que aquesta partida significava 
que vostes lenieo la volw1tat política de dur endavant 
un Consell Assessor, ero sap greu, pero les cose tal 
com són. Ara sí que vull entrar en el tema que voste 
ha entrat amb l'artícle 31.2 de la Constitució de la 
creació del Consell Economíc i Social a nívell'estatal, 
i el camí que a niveIl e tatal s'ha empres de cara a la 
c.reació d'aquest Consell i dír-]i i explicar·li per que no 
s'ha feto 1 li pue explicar amb coneixement de causa, 
amb bastan, i si vol d sprés ja li explicaré per que. 
L'Acord Ecoobmic i Social que ha firma t la Patronal 
que li he dit i UGT ha firmat, és dir, ha previst la 
coHaboracíó a nivell de Presidencia del Govem, l'article 
19 d'aquest acord, del ConselL Assessor de Presidencia, 
amb aquestes funcions, que coHabori amb les Organit
zacions, és dir,. Socials, en maté:ria d'assessorament al 
Pl'csident, en materia de política socio-cconomica. Bé. 
per que es fa aixo i no e fa la Llei deIs ConselJ Eco
nomic i Socials? l~er que no es creen els Consells Eco
nomics i Socials? Ei entrarem, encara que sigui breu
mento El Consell Económic i Social, a nivell europeu 
que és aquí on ens hem de mirar, perque n'hi ha a Aus
tlia. n'hi ha a Frruwa, o'hi ha a m~lgica. n'hi a Hol
landa, et ... , ha tengut una vida distinta segol1s els Pal
sos i segon la composició. Podríem citar, coro els casos 
extrems, coro funciona a Fran~a, que ha funcionat de
sastrossament, i no el temps de Mitterand, sinó el temps 
de Giscard, i el temps de Mitterand també, desastrossa
ment fins al pun que s'esta planejant, en aquests mo
ment , canvi de )lei, perque el Consell Economíc i So
cial, a Fran~a, va ser una especie de caixó de sastre 
aquí on anaven des d'Organilzacions Sindieals i Patro
nals a Orgauitzacions de Consumidors, etc ... , és a dir, 
una e pecie de ConseUs que no era realment un Con
seU Economic i Social per debatre i asses orar el Go
vem al Parlament en temes economics i socials. L'ex
trem contrari, de funeionamenl, no volem dir perfecte, 
perque no hi h a res perfccte, pero quasi perfecte és el 
d:Aus~ria o el d'HoHanda. Aquests Consells, hi ha orga
mtzaclOns representatives de .les Organitzacions Patro
nals, de les Organitzacions Sindicals i del Govern i 
és un autentic organjsme de con.sulla i de dictarn'en 
que normalment els Governs, siguin els que siguin, li 
f~n moll de cas, perquc ha agafat, ja que la compara
CIÓ és logica, funcionant en Comissions ¡ en PIe, i e-s
t~t p:rfectaroent representad es aquestes organitza
cl_on . fms al puoL que els seu s dictamens salen ser la 
lioia de política econornica, amb petites varia~i.on s, 
que duen els Govems. Quina solució se cercava per a 

Espanya? Jo li puc garantir que fa aproximadament un 
any i mig es va comen<;:ar a estudiar, molt a fans, el 
tema del Consell Economic i Social, i es varen trobar 
amb la dijuntiva d'aquest model frances, o un made! 
hoHandes o austríac, i, en aquells moments, encara no 
se sap gaire bé, perque per una part Organitzacions 
com OCU, al tres organitzacions de consumidors hi vo
líen participar, i les Organitzacions Sindicals i Patro
nals també, havent-hi l'embull que hi ha, per xerrar 
de mala manera, entre el que són Organitzacions Sin
dicals grosses, gran patronals, CEOE, després, CEPI
ME: PIMEN, .e!c ... El primer tema era acJarir qui hi 
havla de partlcIpar, quí, eom havia de caminar aquest 
Consell Economie i Social, i, lógieament, un bon camí 
per caminar de cara al Consell Economic i Social és 
aqueix Consell Assessor que és el que nosaltres pro
posam aquí, nosaltres possiblement, Sr. Soler i senyors 
del Govem, no estíguéssim d'acord amb una llei reta 
bé o malament, pero feta sense experimentació pe; 
a la creacíó d'un Consell Economic i Social, perque no 
es pOL crear un Consell Economic i Social i adonar-se 
d~sprés de mig any que no serveix per a res. En canvi, 
SI es pot crear un Consell A essol' de Presidencia que 
es Ve gi modificant en f-unció del seu [lUlcionament de 
cara que s.i es cometen errors de composieió, perf~cta
I?~nt posslble, d.es de Presidencia, d'acord amb els par
tlClpants es vagm corregint, i tenir d'aquí dos anys o 
d:~qu.í tres anys, no sabem exaetament quan, una expe
nenCIa acumulada que ens permeti fer una llei que, 
amb un tema tan delicat eom la participacíó de les 
forces social s dins els assessoraments' i dins, en certa 
manera, l'elaboració de la política economica d'una Ca
muni~at o d'un Estat, unes forces socials que ja hagin 
expenmentat com s'actua, i és l'únic que proposam no 
som tan ambiciosos com per proposar una llei de Con
~ell Economic, sinó alguna cosa molt més petitona, que 
es :rn Consell Assessor que pugui dur a mig ter me la 
Llel del Consell Economic. 

Gracíes. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Cristófol Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sr. Alfonso. Crec, cree que no m'ha 

entes, hi ha un axioma jurídic que diu que qui es 
troba més, també es traba manco, jo he dit en aquest 
cas que el Govern tenia intenció de dur endavant en 
un futur, la creació del Consell Economie i Social ;eim 
que aixo, de moment, no es podia dur a terme, j'a que 
no hi havia la creació estatal d'aquest Consell Econó
mic, pero que sí estam disposats, i ha he dit a la crea
ció del Consell Assessor Laboral o el Consell de Treball 
o el nom que li vulguem donar, l'únic que he dit qu~ 
no volem assumir aquest compromís, via esmena, a 
una Llei de Pressuposts, perque pensam que no és el 
cami més adequat, pensam que el que s'haura de fer 
és una Llei de cr!,!ació d'aguest Consell de Treball o 
Consell Assessor Socio-Laboral; no, no el ConseIl Eco
nómic i Social, perque si ha fessim podríem incórrer en 
inconstitucionalítat, és dir, que realment pensam fer
ho, l'únic que, com li dic, no volem assumir el eom
promís, no volem assumir el compromís de, en un se
mestre i, és dir, primer guant al temps i segon quant 
a la forma. El temps que sigui, en un semestre, amb 
la qual cosa ens queda escassament un mes o un mes i 
mig, i guant a la forma gue sigui via Llei de Pressu-
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posts, són els dos temes en els quals no estam d'acord. 
Moltes gracies, Sr. President. 

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

l'Esmena 105. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Esmena, es volen posar drets, per favor? Mol
tes gracies, poden seure. Moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. " 

Vots a favor de l'Esmena, 22; vots en contra, 26. 
Queda rebutjada. 
Passam a l'estudi de l'Esmena 106/85, també pre

sentada pel Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquesta Esmena que, en cas d'esser aprovada, passaria 
a ser l'article 33.9, té la paraula el Sr. Francesc Triay 
Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Grup Par

lamentari Socialista proposa, a través d'aquesta esme
na, afegir un nou article pel qual, per poder disposar 
el Govern de la partida de 800,000.000 aproximadament 
pel sanejament de costes, hagi de presentar:. al Parla
ment un programa qt!e sigu~: debatut i aprovat per 
aquest. 1 el primer que es planteja és per que aques
ta formula d'esmenar una partida de la Conselleria 
d'Obres Públiques, a través d'un article de l'articulat 
general de la Llei. En primer lloc, volem dir que la 
importancia de la partida, 800.000.000, i, simultania
ment, la nostra confonnitat i suport que es gastin 
aquests 800.000.000 en aquest tema de sanejament coso. 
ter, fan que una de dues, o bé havÍem d'acceptar sense 
cap més condició la proposta del Govern, d'una par
tida absolutament oberta, o bé havÍem de fer el que 
és impossible, que és nosaltres per via d'esmena intro
duir un programa d'actuacions i de prioritats concre
tes que realment no correspon a un Grup Parlamentarí, 
sinó que correspon a l'Executiu elaborar i proposar, 
perque compartim, no cal insistir, pero no esta de més 
fer-ho, compartim perfectament la necessitat i el greu 
deficit infraestructural que existeix en materia de sa
nejament, no tan soIs a les costes, sinó en el conjunt 
de les Illes Balears, a totes les seves poblacions, pero 
també, i particularment, a les urbanitzacions i po
blacions costeres. Per tant, nosaltres la proposta 
que feim és que d'acord amb el que preveu el 
Reglament Provisional del Parlament, el Govern re
meti al Parlament un programa concret establint les 
prioritats d'inversió, les línies generals d'actuació en 
aquesta materia, perque creim que no hi ha tal sane
jament, perque creim que no hi ha un programa, hi 
ha una partida pressupostaria, aquesta que he esmen
tat, hi ha un Decret, el 42/84, pel qual els Ajunta
ments poden demanar unes subvencions fins al 50 % 
del cost de les obres i deIs projectes en materia d'aigua 
i de sanejament, que té un ambit general, no estric
tament coster, pero que també és aplicable en aquest 
cas, i hi ha un document aprovat pel Govern, que el 
Grup Parlamentari coneix, perque li va ser facilitat a 
través del Parlament, el denominat "Plan de Sanea
miento de Costas», de juliol del 84, que, com diu aquest 
rnateix docurnent, en el seu preambul, «no pretende 

establecer prioridad alguna, la predicción de inversio
nes es estimativa y en modo alguno vinculante y lo 
único que pretende es programar, globalmente, las ne
cesidades financieras », en una paraula, esta dit explí
citament, no és propiament un Pla, alló que entenem 
per un Pla, és una m.anera per saber quina partida 
pressupostaria s'hi ha de destinar per poder cobrir 
unes necessitats estimades molt globalment, pero que 
no tenen compromís de cap casta. Per moH que ho di
gui al cine, que ja ha estat utilitzat a altres debats 
parlamentaris, que aquesta partida és com una sobras
sada penjada, etc .... de la qual se pot anar utilitzant 
mentre n'm hagi, quasi ho diria d'una altra manera 
que, amb aquestes pretensions tan obertes, realment, 
«Si sale con barba, San Antón y si no la Purísima 
Concepción», realment, a<;o és la conclusió d'aquest 
Pla de Sanejament de Costes. Precisament, com que 
no hi ha un programa d'accions territorials, d'objec
tius prioritaris, ni tan soIs d'exigencies tecniques o de 
recomanacions tecniques sobre el tipus i selecció més 
adequada per cada nivelI de població, per cada progra
ma concret, tampoc no m ha ni tan soIs un urbanis
me administratiu a qui enviar una.,. entre els interes
sos municipals i les discussions tecniques aquí on es 
pugui donar una solució als programes que es presen
ten sempre entre municipis limítrofs o en programes 
de sanejament unitari, accions on es pugui fer el que 
es preveu, d'una manera moIt generica, la Memoria 
del document del Govern, «el debate técnico que debe 
dirigir la selección de la solución óptima», criteri que 
ni tan soIs s'ha pensat en un urbanisme aquí on els 
diferents Ajuntaments puguin jutjar, aquí on hi hagi 
una crítica a les solucions aportades per via munici
pal, i estic pensant, com a exemple, pero podria esser 
qualsevol aItre, la Junta de Sanejament de Catalunya, 
etc ... , Creim que precisament a¡;:o més que el docu
ment del Govern és una mera enumeració i valoració 
d'obres i de necessitats, en base a uns criteris, que 
són els del PASIB, que realment no ha estat aprovats 
pel Govern, que tampoc no ha estat aprovat pels Ajun
taments afectats , pel que deim, insistim que no hi ha 
un pla de sanejament, sinó que hi ha una partida pres
supostaria que exigeix un dcsglossament ¡:,osterior tan 
detallat com sigui possible, per la importancia del 
tema i per la importancia de la partida que se li des
tina. I més donat el cas que el Govern vol legítima
ment i en aquest cas, compartim el seu punt de vis
ta, fa del sanejament de les costes un objectiu prio
ritari de la seva acció política i que, per tant, creim 
que exigeix el maxim detall, la maxima consició, una 
autentica planificació, aquest objectiu, i per a~ de
manam que aquesta Esmena s'accepti i demanam que 
tenguem oportunitat en el Parlament de coneixer, en 
detall, aquestes propostes i de fer les nostres aporta
cions si és possible i són acceptades. 

Gracies. 

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

J eroni Saiz. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente, Sres. y Sras. Diputados. Yo quisie

ra, en primer lugar, agradecer al representante del 
Grupo Socialista que comparta la preocupación del Go
bierno por el saneamiento de nuestras costas y accepte 
que, como objetivo prioritario que es del Gobierno, eS 

, , , 
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importante para nuestra Comunidad, Con la enmienda 
que ha p¡-esentado el Grupo Socialista, cambiada de 
forma, como ha justificado al principio, de CODlO se 
babía presentado otras veces, en definitiva, lo que se 
hace es reiterar aqul un debate que ya ha tenido lu
gar, por dos veces, en la Comisión de Ha.:ienda y que 
Jo que se pretende es que vengan especificadas todas 
las partidas, todos los proyectos concretos que se van 
a desarrollar con cargo a la partida de saneamiento 
de las costas, y yo aquí voy a tener que repetir lo que 
ya he explicado por dos veces, en omisión y que pa
rece ser que 1 Grupo Soci.alista no qui r" entender, a 
pesar de que a nivel de estado 10 siga manteniendo y 
.lo siga utilizando. 

Di e usted que no hay ningún plan de saneamien
to, bien, hay un plan de saneamienlo, ese:.'\ el PASlB, 
que estuvo r dactauo por el ConselJ General Interin
sular, nosolroS creemos que se trata de actuar y no de 
ir hncienclo planes indefinidamenle, planes y planes y 
planes que como se queda más meno. explicilado 
en la memoria del do umenLo qu ' u el ha menciona
do anLer.iorm ' nte, del Plan de saneamient de la costa 
en primera fa e, ya hace una breve historia de los 
distinlOs planes que se han llevado a abo y, a pe ar
de los nl1illerosos planes, nue tra costas siguen sin 
esta¡- saneadas y siguen vertiéndose aguas resic.luale al 
mar. El Gobierno ha pen ado que no era cuestión de 
hacer más planes, el último es suficientemente recien
te, el PASIB. redactado a illstancias del Consell Gene
ral Int ¡'insular, como pal'a que hubiera que hacer nue
vos planes. Por lo Lanto, asumimos este p lalleamiento, 
en los mismos términos en que estaba planteado el 
PASIB y que asi fue presentado, en el sentido de que 
era un documento de estudio, en el que naturalmente 
la situación de la infraestructura no es un tema esta
ble, las circunstancias varían constantemente porque 
afortunadamente se sigue trabajando y que, entonces, 
era un documento de base a partir del cual se iba a 
actuar, lo cual no queda decir que los estudios que 
se hubiesen hecho tuviesen que desarrollarse exacta y 
estrictamente como sLaban planteado , sino que ad
mitían un debate técnico sobre los mismos, En el do
cum uto que planteó el Gobierno, con carácter de ur
gencia, aÚll antes de haber acudido, aún antes de ha
berle sido transferidas las com.petencias en materia de 
abastecimiento y aneamiento. el Gobierno se planteó 
la necesidad de acometer con urgencia el p.lan de sa
neamiento de la costa, o mejor dicho, no el plan, sino 
de acometer las obras de saneamiento de la costa, y 
entonces, precisamente a las previsiones del PASIB, se 
hizo una prim ra selección de prioridades. Natural
mente, usted ha seguido la vieja táctica de leer a tro· 
zos lo documentos y há' leido el párrafo que dice, 
«deo tro de estas acciones no pretende establecerse 
prioridad alguna», pero no ha leido el párrafo anterior 
que decía que en esta primera fase se agrupan, preci
samente, las acciones que se estima podrán acometer
se de forma más o menos inmediata. Es decir que, esta 
primera elección, este primer do umento ya represen
ta una selección de "))l'ioridades sobre el PASIB, evi
dentemente lo que quiere decjr es que dentro de las 
que están I"ccogidas aquí no se marcan las prioridades, 
¿por qué no e marcan estas prioridades? Lo digo y 10 
repito, como 10 he repetido ya reiteradamente, estas 
actuaciones no son subvenciones, no están planteadas 
como subvenciones, están planteadas como financiacio
nes conjuntas de unas obras que son, estrictamente, 

municipales, de unas obras que son de competencia 
municipal por Ley de Régimen Local, ya que única
mente el Estado venía haciendo, y ahora lo está ha
ciendo la Comunidad Autónoma, prestando un apoyo 
técnico y un apoyo económico. Quiere decir que la ini
ciativa de estas obras debe proceder de los Ayunta
mientos, en su caso, de consorcios de Ayuntamientos 
o de los Consells Insulares en representación de los 
J;Dismos, pero básicamente de los Ayuntamientos, de la 
Administración Local, y éstos son los que tienen la ini
ciativa, La obra no se puede tramitar ni financiar que 
nO hayan presentad proyecto, que no hayan cumpli
do una serie de requisitos, de cesión de terrenos, de 
cesión de aguas, etc .... , etc ... . En definitiva, el Gobier
no puede marcar lo que entiende que son objetivos 
prioritarios, y esto lo tieue marcado en su Plan de sa
neamiento, en esta primera fase de este Plan de sanea
miento, en lo que entiende, 10 cual no quiere decir que 
las obra pueden clesaJTollarsc en este or en, o en 
ningún orden predeterminado, sino que esle orden pre
determinado tendl"á que, lendrá que venir marcado 
por las actuaciones municipales. Entonces, el Gobierno 
se l1a Ilecho un Plan de actuación a cuatro años y cada 
año las actuaciones concretas son, se van decidiendo a 
medida que los Ayuntamientos van cumpliendo los re
quisitos necesarios para poderse acoger a este decreto, 
no es sólo el Decreto, sino que es un Plan, pero evi
dentemente los Ayuntamiento son los que tienen que 
marcar esta pauta, solicitalldo acogerse y aportando 
de su parte lo que le corresp nde, que es aportación 
económica má aportación de telTenos, aguas, etc ... . 
Si los Ayúntamienlo no comprometen su 50 % de 
aportación económica, la obra no se puede desarrollar. 
Eso ya lo expliqué el año pasado y, a pesar de todo 
el Parlamento consideró, soberanl:lmente, porque para 
esto es 'Soberano, consideró que había que hacer una 
reserva de una partida, una única partida concreta 
para los depósito yagua potab le, subsiguientes . a la 
instalación de una planta potabilizadora en FOl'mente
ra, bien, de los 600.000.000 que telÚamos previsto' la 
única partida que no e ha podido contraer ha sido, 
precisamente ésta que e reservó para el Ayuntamien
to de Fonnentera. Por qué? Porque ha tenido dificul
tades que no es el caso com.entar ahor3, muy com
prensibles, pero ha tenido ciertas dificultades para po
der presentar, en los plazos previstos, el proyecto, y 
esta partida no ha podido, esto es una cosa frecuente 
y pa a constantemente con todos Jos Ayuntamientos, 
ésa es la única razón por la que el Gobierno no ha 
puesto, no ha de glosado las parliclas o los proyectos 
uno por uno, como e ha hecho en el Plan, en el Plan 
de Carreteras, se podría haber hecho, es exactamente 
lo mismo, este Plan de inversiones que pide el Grupo 
Socialista que el que se hubiera reseñado directamen
te en el correspondiente capítulo, uno por uno, todos 
los proyectos. El Gobie.rno sigu so teniendo que no 
puede hacerse porque existe este peligro. Y esto, re
pito que no e una idea exclusivamente nuestra, sino 
que es el criterio que venía siguiendo el Ministerio de 
Obras Pública. cuando en llS capítulos correspon
dientes a saneamiento en el programa infraestructura 
urbana, saneamiento, abastecimientos de agua nunca, 
salvo que fuesen proyectos ya iniciados, que por lo 
tanto tenían una cantidad consignada, ya, y fuese con
tinuación de la ya dicha anteriormente, nunca venían 
consignadas las partidas de obras. Y en el Presupues
to del año 85 sigue haciendo, dentro del capítulo In-
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fraestructura Urbana, Saneamientos, Abastecimientos 
de Agua, cuatro artículos: Navarra, 500.000.000; Ceuta, 
217.0UO.000; MelilJa, 125.000.000; y va a más, acciones 
de materia general o que afecten a más de una Co
munidad Autónoma, varias regiones, 1.992.000.000. Esa 
es la única especificación que da el Gobierno, yeso 
lo hace, no tan sólo en este tema, sino que lo hace 
en otros apartados, no de capítulos, esto en todo lo 
que representan subvenciones en materias que se han 
transferido a la Comunidad Autónoma y, sin embargo, 
sabe el Sr. Triay perfectamente que en el capítulo sép
timo no se han transferido, no se transfieren nunca, 
no se racionalizan las transferencias a las distintas 
Comunidades Autónomas, sino que quedan a resultas 
de los repartos que se van haciendo y que se pueden 
ir modificando en el transcurso del año, porque, por
que como son subvenciones que tienen que darse a 
terceros cumpliendo determinados requisitos, el incum
plimiento de estos requisitos no debe de dejar blo
queada una partida presupuestaria que podría desti
narse a otro tipo de obras; la razón, en este caso, es 
la misma, aunque no sean subvenciones, sino que sean 
financiaciones conjuntas, el mecanismo es exactamente 
el mismo, y entendemos que cualquier sujección a un 
programa previamente establecido, vía un programa 
aprobado en el Parlamento específicamente como ley, 
o aprobado dentro de la Ley de Presupuestos repre
sentaría dejar bloqueadas unas partidas, sin que esté 
en las manos del Gobierno el que puedan ejecutarse, 
puesto que dependerán de que cumplan ]os requisitos 
terceras personas. Por eso, el Gobierno sigue creyendo 
que la partida debe de presentarse en la forma que 
está abierta, dispuesto a dar toda clase de informa
ción y comunicaciones de cómo se va ej ecutando esta 
partida, en esto no hay el más mínimo inconveniente, 
pero sin quedarse atado por una ley que pudiese de
jar bloqueada uria partida 'tan importante como ésta. 

Muchas gracias. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Gracies, Sr. President. En primer 1I0c, hauré de 

dir que semb1a que el Govern de la Comunitat AutO
noma esta mo1t interessat a seguir les mateixes prac
tiques que puguin esser habituals pel Govern de l'Es
tat en aquests temes, jo no cls ho alab, en aquest cas, 
crec que precisament l'Autonomia ha de servir per po
der controlar i coneixer, de molt més aprop els detalls 
de les inversions i que, precisament, una de les coses 
que s'ha de tractar d'evitar són aquestes grans parti
des que l'Administració de l'Estat habitualment des ti
nava i que, a causa del gran volum i de la gran ex
tensió del territori nacional, eren difícilment controla
bles des del Parlament de les Corts Generals. Per tant, 
cree que a~o no és una bona practica, crec que és per
fectament possible, aquí, trabar un punt intermedi en
tre la imatge negra, diguem, que ens ha proposat el 
Conseller d'Obres Públiques sobre la gran dificultat i 
la rigidesa que els pugui donar que es detalli a tates 
les partides, i la proposta realment flexible que fa el 
Grup Socialista que és que duguin al Parlament un 
programa, que aquest programa, Jament dir-li al Conse
ller d'Obres Públiques, no és una llei, té una tramita
ció parlamentaria que no és propia de llei, sinó prO
pia de programa, i que aquí després d'un debat i d'unes 
propostes de resolució se sotmet a aprovació i que pot 
tenir perfectament en les seves clausules les possibili
tats de modificació i d'adaptació a la realitat. Perque 

així, el que tenim és un PASIB, un Pla d'Abasti
ment i Sanejament Integral de les IIles Balears que 
quan convé s'empra com a arma planificadora, pero 
que el Consell General Interinsular el va encarregar, i 
devia pagar la seva part, pero que no té l'aprovació, 
per tant l'assumpció de cap corporació pública del 
Govern de les Illes Balears i del Consell General Inter
insular que és un document de pres tatgcria, d'aquests 
documents que es fan i que es posen a un prestatge i 
alla queden, i queden molt bé perque ocupen molt i 
tenen una enquadernació brillant, pero que realment el 
contingut d'aquest document ningú fa seu i que només 
es fa servir com per cobrir les llacunes d'una actua
ció propia. 1 dar, degut a aquest, amb aquest Pla 
d'Abastiment i Sanejament Integrals es fa una cosa 
que es diu Pla, abusant com sempre de la terminolo
gia, que no és aqueixa, que permet dir Pla a qualsevol 
cosa, amb aquesta exageració que el Govern de la Co
munitat Autonoma practica habitualment i amb ayo ja 
tenim cobertes les possibilitats de disposar lliurament, 
no diré que alegrament, pero sí lliurament, sense prio
ritats, sense visió de conjunt, reduent programes pun
tuals, pero no donar solucions a programes de con
junt, d'estructura d'aquest sanejament fmur, ja ha te
nim resolt i, a més es va l'apologia d'aquesta actua
ció. Nosaltres discrepam d'aquesta manera d'actuar, 
creim que s'ha de fer un programa anual, COm a mÍ
nim, creim que s'ha de fer una planificació a mitjan 
termini, que ac;o no és congelar res, en absolut, que 
390 és, senzillament, saber per quin camí caminam i 
cap on anam amb seguretat i poder donar aquest su
port que ja té la partida deIs 800.000.000 d'enguany i 
els que puguin venir en anualitats posteriors, pero 
donant-li, no tan soIs a la xifra, sinó també a la xifra, 
als objectius i a les prioritats marcades. 

Gracies. 

EL SR. SAIZ GOMlLA: 
Sí, Sr. Presidente. Muy brevemente. Yo no sé, 

exactamente, que es lo que pretende el Sr. Triay con 
sus alegaciones, sinceramente no le entiendo, si él a 
nuestro programa lo encuentra demasiado inconcreto, 
si es un programa muy concreto, precisamente como 
es el PASIB, quizás en algunos casos excesivamente 
detallado, resulta que es un documento de estantería 
que tampoco sirve para nada, entonces, en definitiva, 
no sé que es lo que se pretende. Lo que sí es cierto 
es que este Gobierno no tiene por costumbre copiar 
todo lo que hace el Gobierno de Madrid, pero lo que 
sí no hay ningún inconveniente es aceptar las cosas 
que entendemos que son razonables. Y posiblemente 
sean razonables porque vienen avaladas por la expe
riencia de muchos años de actuación, en este casO 
concreto, el Gobierno hacía antes, hace ahora y segui
rá haciendo exactamente lo mismo, no especificar pro
yectos de obras cuando la realización de estos proyec
tos no depende del propio Gobierno. A título anecdó
tico, le puedo decir que cuando se estuvo negociando 
con la Administración Central y se consiguió la apor
tacÍón de una partida de 500.000.000 a través del Co
mité de Inversiones Públicas, para ayudar a la finan
ciación de este programa, se presentó precisamente • 
este programa, que el Sr. Triay dice que no sirve para 
nada, y la única crítica que recibió por parte del Co
mité de Inversiones Públicas es que era excesivamen-
te detallado para tratarse del tipo de actuaciones que 
se pretendía. Por eso, evidentemente, nosotros segui-
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mos man teniendo que no podemos concretar más, a 
nivel de Ley de Presupuestos, cuáles van a. ser las ac
ruaciones en eSle, en este lema, no aceptarnos en ab
soluto la crítica de que sean dineros gastados libre
mente, meno mal que no ha dicho alegremente, que 
sean gastados libremente sin someterse a ningún Plan 
poniendo parches y no Jlaciendo aCluaciones puntuales. 
Las actuaciones son puntuales cuando deben de ser 
puntuales, cuando la so.1ución d.e los problemas es pun
tual, h ablar de la solución de la grandes estrucluras 
del sal1eamienL es emplear términos grandilocuentes, 
pero que el Sr. Triay, cOmo ingeniero, sabe p erfecta
mente que así como el abasle il1liento de agua, sí que 
se resuelve, quizás, con grandes infL"aes tr ucturas, el sa
neamiento no tiene grandes infraeslructuras, son solu
ciones puntuales de cada Ull0 de los puntos, y ea el 
caSO de que las soluciones tengan que venir por vía, o 
marcados, como puede ser el ca. o, po!" ejemplo, de la 
Bahía de Alcudia, el Plan de Saneamiento se va a de
sarrolla!' de qcuerdo con Ull concurso que Se hizo pre
cisamente tipo comarcal, de modo que se acude cuan
do la soh.tción lécnicamente es conveniente y así se 
aconseja, se acude a soluciones de tipo comarcal, pero 
eso no quiere decir qu - leban d hacerse eSe gran, Jo 
que pod.ia nl nderse qu son grandes eSh-ucLuras de 
saneami nlo porque usted sabe perfectam~nle, y todos 
los que estamos aquJ entendemos un poco el tema, 
sabemos perfectamente que se resuelve a base de ac
ciones puntuales. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 
Muchas gracias, Sres. Diputados. 
I passam a la votació de l'Esmena 106. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden _ seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Esmena, es vol en posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 

Abstencions no n'hi ha. 
Per tant, queda rebutjada l'Esmena per 22 vots i 

en contra, 26. 
Les Disposicions Transitories primera, segona i ter

cera no tenen cap esmena viva, per tant procedim a 
la seva votació. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
tes Disposicions Transitories, una, dues i tres, es valen 
posar drets, per favor? 

Queden aprovades per unanimitat. Poden seure i 
mol tes gracies. 

La Disposició Transitoria quatre, sÍ. .. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
BJs distints Gmps integnmts d'aquesta Cambra 

han presentat una Esmena «invoce" pero escdta, que 
'hauria d'incorporar com a m·cicle n u a ¡'articulat de 

l a Llei de Pressuposts, crec que s'ha fet arribar a la 
Presidencia i que es tengués en compte que abans 
d'entrar a les Disposicions Addicionals i Transitóries, 
s'incorporas aquest article. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Disposició Transitoria? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com a articIe, o almanco estava adaptat com un 

article nou. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com un article nou que seria el 33 de la Llei. S'ha 

fet arribar a aquesta Presidencia i s'ha. enviat al Rec 
gistre General d'Entrada un document en el qual es 
parlava, si mal no tenc entes, de dietes en relació a 
la Comissió Interinsular. És aquest article a que fa re
ferencia. Per tant, com que tenia la unanimitat deIs 
quatre Grups Polítics, per part d'aquesta Presidencia 
no hi ha cap inconvenient a sotmetre a votació, com 
a article 33 a incorporar a aquest text legal, aquesta 
proposta, si vos tes no diuen el contrario 

Per tant, per assentÍlnent queda incorporat un ar
ticle nou que sera el 33. De totes maneres, suspendré 
la sessió dos minuts perque em davallin el document 
que esta al Registre General. 

Vol dir que em davallin automaticament aquest 
document que ha donat entrada? 

(Pausa. Remors). 
Valen acupar els seus escons, per favor? 
(Pausa. Murmuris). 
Deman silenci, ... 
Silenci, per favor. 
Sota el número 240 de l'any 85, data 13 de man;, 

ha tengut entrada en aquest Parlament el document 
que llegit literalment diu «Els Grups Parlamentaris 
Popular, Socialista, Regionalista i Esquerra Naciona
lista-PSM presenten la següent Esmena «in voce". Ar
ticle nou: Les despeses de funcionament, dietes i des
pla<;ament als membres de la Comissió H:cnica Inter
insular aniran a carrec del Pressupost de la Secció 02 
Parlament». Aguest article queda incorporat com a ar
ticle 33 al text que hem estat debatent. 

Fora d'aixo, aquesta Presidencia suspen aquesta 
sessió que recomen<;ara avui horabaixa a les cinc, a 
les quinze hares. A les cinc de I'horabaixa, a les des
set hores. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bones tardes. Recomen<;a la sessiÓ. En relació al 

darrer aTtide que hem aprovat avui mati, per assen
timent, i que he proposat que onstas com a article 
número 33, aquesta Pre i eneja, per ardre sistematica, 
pl"Oposa col·locar-lo després de l'artide 14, Indemnjtza~ 
cion per raó de servei, de tal manera que l'article 15 
j se/:,>üents correrien un espai. Hi 11a assentiment? Sí. 

Continuam. Disposició Transitbda Quarta, d'addi
ció. Té l'esmena 209/85 del Gmp Esquerra Naciona
lista, per defensar l'esmena té la paraula el Diputat 
Sr. Sebastia Serra Busquets. 

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

Di posició Tra'nsitória Quarta ens parla d'una iniciati
va que té aquest Govem Autónom, ini.ciativa necessa
ria i logica, sobre política d'habitatge. Hem de d ir que 
és logica, ates que ja hi ha transferencies en aquesta 
materia, transferencies a l'Admioistració Central, a 
l'Administració Autonomica, i logica en tant que con
vé organitzar d'alguna manera aquesta transferencia, 
i per aixo nosaItres pensam que és una bona iniciati, 
va de l'Executiu crear aquest Ens Públic amb perso
nalitat jurídica propia per a la promoció i renda de sol, 
habitatge i equipaments. Pero pensam que l'Executiu 
s'ha oblidat d'un punt important, que és de la possi
bilitat de construir vivendes per ser llogades als sec
tors social s més desafavorits, aixo és senzillament el 
que Esquerra Nacionalista-PSM plan teja. Bé, esta que 
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el Govern constituesqui un Ens Públic amb personali
tat jurídica propia per a la promoció i renda de sol, 
habitatge i equipaments, aixo ens sembla correcte, ne
cessari i molt d'acord amb les transferencies que s'han 
rebudes, pero, al mateix temps, pensam que queda coi
xa la política de viven da, si no comen~am en els nu
dis urbans més importants d'aquestes illcs a construir 
cases per ser lIogades a aquests sectors socials que 
més ho necessiten, ho deim perque, tant Ciutat de 
Mallorca, com Manacor, com Inca, com Maó, Ciutade
lla i Eivissa, i Vila són nuclis urbans importants on 
sabem de sectors socials necessitats de vivenda i que 
no poden adquirir vivenda en el preu de mercat ac
tual, ni tampoc amb el sistema previst per l'Adminis
tració Autonómica actualment. Per aixo volem afegir 
aquesta addició a la Disposició Transitoria Quarta que 
és que es comenci un programa de construcció de vi
vendes per poder-les llogar als sectors socia¡s que més 
ho necessitin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. El Sr. Cristófol Soler té la parauIa. 

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

aquesta esmena, dir-li, com ja li vaig dir dins Comis
sió, que aquest Organisme, aquest Ens Públic que es 
creara, que el que ve afer és recollir les competen
ejes que hem assumit en relació a l'ITPV, tendra com 
a missió principal la cons.trucció de vivendes, ara bé, 
es vendra a fer el que nOl1nalment es feia fins ara, 
que és construir vivendes per llavors vendre. La qual 
cosa no vol dir que una vegada constru'ides les viven
des també pugui tenir com a objectiu, i així es reflec
tira dins els objectius d'aquest Ens Públic que es crea
ra, també llogar vivendes. Ara, en prindpi, entenem 
que dins aquest artide, dins aquesta Disposició Tran
sitoria, alla on es contempla la creació el'aquest Ens, 
comprometre ja a iniciar un programa de construcció 
de vivendes, dins aquest Exercici Pressupostari, és una 
cosa que no la veim logica, en primer lloc el que s'ha 
de fer és que es construeixin les vivendes si hi ha la 
demanda necessaria per compra de vivendes constru'i
des, doncs, es procedira a la venda i, en determinats 
moments, aixo no lleva, i precisament, amb aquest sen
tit varem acceptar que s'obrís una partida pressupos
taria, en el cas de lloguer de viven des i així queda 
dins els Pressuposts, pero com un objectiu arnés lIarg 
termini o també pendent de les necessitats o circums
Hmcies que es donin en relació a aquest tema. 

Moltes grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. Vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Volem dir-Ios, senyors del Govern, que senzilla

ment lamentam, lameiltam moJt i, en fj, i creim que 
ho hem de cUr amb tota claredat j sinceritat que ja 
que creen vostes un organisme púbüc per a la viven
da, un Ens Públic, amb -capacitat jurídica propia, 
creim que la veritat és néixer amb els obiectius una 
mica coixos, i que si vos tes veuen que aixo que els 
proposam és ser un tema que és important i que pot 
ser que en un futur, més o menys irnmediat, es pu
gui abordar, pensam que ja ho podrien posar vostes 
en els objectius i ja ho podrien posar, en aquests mo-

ments, dins l'articulat. Pensam que, en una paraula, en 
aquest Exercici Pressupostari ja sabem que sera difí
cil fer vivendes i llagar-les, perque estam en el mes de 
mar~ i obviament, aquesta problematica du moIt de 
temps de durada, pero ates a la problematica social de 
la manca de vivendes i que els sectors socials més 
desafavorits i ates, pensant nosaItres, que construeixen 
l'Ens Públic, creim que l'oportunitat és aquesta, en 
aquests moments creim que si vos tes ho assumissin 
aixo no quedaria coix, i en canvi així queda senzilla
ment el que els han transferit de l'Administració Cen
tral i, per tant, l'Administració Autonomica no intro
dueix cap correctiu o una dinamica que, tots sabem 
que no ha estat tan cortecta com hauria d'haver estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. Sr. Serra, voste esta girant les meves paraules, 

les esta girant perque o no m'entén o no em vol en
tendre. Jo Ji dic que amb la creació d'aquest Ens PÚ
blic, un deIs seus objectius, estam creant un Ens PÚ
blic que tengui una durada de ID, 20 o 30 anys, un 
deIs seus objectius, a més de la construcció de viven
des per vendre, sera la construcció de vivendes per 
ser llogades, ara el que vostes demanen amb aquesta 
Esmena, no és que aquest Ens Públic també tengui 
aquest objectiu, sinó així mateix, iniciar un programa 
de construcció de vivendes per ser llogades, que amb 
aixo és amb el que en aquests moments no estam 
d'acord. Estam d'acord a dur a terme un programa de 
construcció de vivendes, perque aquí és alla on es cir
cunscriuen les eompetencies de l'IPTV, una aItra cosa 
sera que una volta aquestes viven des estiguin construi
des,llavors es decidesqui 'la majoria vendre-les,.o també 
segons la necessitat social que hi hagi, també algunes 
llogar-Ies. Ara, ja li die i li repetesc, dins els objectius 
d'aquest Ens Públic també hi figurara la construcció de 
vivendes tant per vendre com per ser llogades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Passam a la votació de l'Esmena. Per tant, les 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'Esmena 209, 
es vol en posar drets, per favor? 

Poden seure i moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a

questa Esmena, es vol en posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hi ha. 

Queda rebutjada l'Esmena, que només ha tengut 23 
vots en contra de 26. 

1 passam a la votació de la Disposició Transitoria 
Quarta d'addició. 

Per tant, les Sres. i Sres. Diputats que estiguin con
formes, es volen posar drets, per favor? Tal com esta 
redactada en el texto Poden seure, moltes grades. 

Les Sres. i Srs. Diputats que estiguin en contra, es 
volen posar drets, per favor? 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 
n'hl ha. 

(Pausa) 
Queda aprovada la Quarta Disposidó Transitoria. 
La Cinquena Disposició Transitoria no té cap Es-

mena, les Disposicions Finals Primera i Segona no tenen 
cap Esmena. Les anam a votar conjuntament. 
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P r lant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
de la Disposició Transitoria Cinquena i Disposicions Fi
.nals Primera j Segana, es vol en posar w'ets, per favor? 

Per unanimitat, queden apl-ovades. 
I passam a les Seccions. Secció 02, Parlamen lo No 

té cap Esmena. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor de la Secció 02, en el seu conjunt, es valen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
La Secció 11, Presidencia té onze esmenes vives 

del Grup Parlamentad Socialista ¡cinc esmenes vives 
del Grup Esquerra adonalista, 

La primera Esmcna és la nllIDero 108/85, del Grup 
ParJamenta ri S ialis la, per defensar aquesta Esmeua, 
té la parallJa el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 
EL SR. AL ONSO VILLANUEVA: 

Sr. Presidenl, Sl'e . ) Srs. Diplltats. Aquesla Es
mena és una esmena de rnodificació amb supressjó de 
77 .0001.000 üe Ola la secciÓ. Nosaltres voldríem, en 
prime¡' lloc, CÜl- que aixo, és a dir, que és una esmenU 
que seria coro a conseqüencia de J'aprovació, molt im
probable, de la resta d'esmenes de la secció que tenen 
rebaixes i inCremenLs en partirles. Per tant, volem de
m.ana l' a Pre id~\I1cia que, en 10t cas, aquesta esmena 
quedi corn a la dan"era de la secció, i si ja no s'han 
aprovades les esmenes anteriol;'s, o si s'han aprovades, 
s'adaptara en funció de les esmenes aprovades. 

EL SR. PRESlDENT: 
Conforme. La postposam pel darrer. 
Esmena 109 del Grup Parlamentari Socialista. Per 

defensar aquesta Esmena 109, té la parauJa. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres . i Srs. Diputats. Curiosament, amb les nos tres 

propostes de reducció de despeses, sobretot de despe
ses corrents, a comIlemen s i serveis, aquesta té una 
funció contduia. Aquesta és una esmena aplicada al 
programa de 1 'In S titul d'Estadística, l'Ins ti tut Balear 
d'Estadística i es refereix a dotació ordinaria per a 
despeses d 'oficina. Nosaltres creim que posat en mar" 
xa aquest Institut és estrany o, com a mínim, rar que 
aquest Institut tengul una dotaci6 per papers, intes, 
ele., disquets, etc.... de molt poca ql.lantitat, 250.000 
pts ., i per tant, que s'incrementi f1ns a 1.000.000 pts., 
i també crcim, i ha bem de dir així, que la previsió de 
1.000.000 encara sera baixa si l'Institut ha de funcio
nar. Es ver que hi ha pos~¡bilitats de dotar més aques
ta partida, és ver que el Govern poL habilitar un e re
dilo una transferencia de credit a aquesta partida, i 
segurament ho haudl de fer, nosaltres no tenim cap 
dubte que ho baura de fer, pero nosaltres pensam que 
els Pressuposts no són per deixar partides que després 
s'han de doblar, trip licar, quadntplicar, multiplicar 
per qltinze, sioó lJerquc el Govel11 es banyi realment a 
fer unes previsions tan ajustades coro sigui possible, i 
el Govern lambé ha d'es tar d'acord amb aixo, lota ve
gada que una de les críliques sempre més grosses que 
es fa a qualsevol Jiquidació de pressupost és no ajus
tar- e al pressuposl, aixo es fa pel'que el pressupost 
no sigui, com ens dela aquesl matí el company Sebas
tia Serra, d'Esquerra Nacionalista, un document ba
nyat o un documen que té una virtualitat només en 
funció de la Vil"tualilat que li vulgui donar e l Govem, 
per lant, creim que s'havía d'haver aju Lat, si real
ment el Govern pensa que ha de ftmciollar seriosa-

ment l'Institut d'Estadística, s'havia d'haver ajustat o 
s'havia d'haver llan~at a dotar-lo millor per a despeses 
d'oficÍna. No sera molt normal que en despeses cor
renls, com deia al principi, nosaltres proposeDl ¡ncre
ments, aquesta vegada en proposam, i hi ha moltes 
possibilitats, com veurem després a aitres partides, 
que aquest incremeu ls que proposam siguin coberts 
per al tres particles, i el Pressupost quedi bastant més 
claro 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Té la parauJa el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. El que diu el Sr. Alfonso, en relació 

a aquest tema, Ji hauría de dir que sí es tractas d'un 
servei ja amb uns anys de vida i tot aixo, doncs ten
dría la seva justificació, pero estam parlant, en aquests 
moments, d'un servei practicament nou que es crea en 
aquests Pressuposts, alla on, en principí, aquest servei 
ha considerat o acertadament o dissortadament que la 
quantitat era la que necessitava, ara, també hem de 
temr en compte que dins Presidimcia hi ha un impor
tant servei que ve a ser el tipus servei general de dins 
el que seria la Conselleria de Presidencia que és la Se
cretaria Tecnica de Presidencia, que té contemplada 
partida pressupostaria per al cas d'havel- de donar su
port als altres serveis, nosaltres pensam que si en prin
cipi aquesta pressuposlació é baixa, lractant:se d'uu 
servei nou, mantenir aquesta presSllpostació, donat 
que és un servei nou, í segons la necessitat que ten
gui d'íncrement, que encara no se sap exactament qui
nes seran, perque per ventura 1.000.000 és massa o pot 
ser massa poc, o per ventura, tal volta, bastin 600.000 
pts., dones llavors, a mesura de les necessitats incre
mentar en cara, com die, aquesta partida de serveis 
general s que contempla la Secretaria Tecnica de Pre
sidencia. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
Passam a la votació de l'Esmena 109. Per tant, les 

Sres. i Srs. Diputats que aprovin aquesta Esmena, es 
volen posar drets, per favor? Poden seure i moltes gra
cies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracIes. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'bi 
ha. 

Queda rebutjada l'Esmena per 22 vots i, en con~ 
tra de 26. 

L'Esmena 111/85, del Grup Parlamentari Socialis~ 
tao Per defensar aquesta Esmena 111 té la paraula el 
Sr. J osep Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Esme

na ve com a conseqüencia d'una InterpeHació que es 
va fer ja fa temps, respecte als funcionaris d'ocupació 
eventual. Hi ha una partida d'aproximadament, és mal 
de fer definir-la exacta, de 6.000.000 pts., racionalment 
creim que és exacta, pero bé, de 6.000.000 pts. que as
si!,>'Tlen a funcionaris d'ocupació eventual, que nosaltres 
no estam, i ho varem dir a la InterpeHació i ha deim 
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ara, no estam en desacord, d'entrada, més que amb la 
denominació i amb l'assignació d'aquests funcionaris, 
i no es tracta ara de recrear o tornar dur aquÍ aquell 
debat sobre els funcionaüs d'ocupació eventual i la 
qualificació que nosaltres li clonavem de funcionaris 
POlílics, no es tracta d'aixo. Pero, realment el que nos
alires volclríem és que, el'una [orma clara, palesa, sen
se cap tipus de problcmes, la COl11unitat Autónoma 
digués que té una série d'assessors, una serie de [Ul1-
ciuuaris amb ocupació curta, o de poc temps, que sóu 
fUDcionaris de confiarli;:a políLica, i estaríem completa
rncul el'acurcl, perque creim que un Guvern ha ele te
nir els seus funcionaris o els seus assessors, o els seus 
carrecs ele confianc;a política per dur endavant, a ni
vell estructural, la seva política. Ara, amagar-ho, ama
gar-ho, no amagar-ho, sinó posar-ho a la partida Fun
cionaris d'ocupació eventual, nosaÍtres creim que no 
clarifica el tema i no diu realment el que són aquests 
funcionaris, crec que queda cIar que són funcionaris 
d'ocupació, de, funcionaris de confian,<a política, i 
creim que devora la subpartida 17.10 s'hauria de dir 
funcionaris de confianc;a política, i tots cstaríem per
fectament d'acord, encara que la partida no estigui 
exactament aixÍ definida, tots sabem que les partides 
tenen una qualificació global i, després, l'explicació 
d'aquestes partides es pot donar, si es donas aquesta 
explicació, nosaltres no hi tendríem res a dir. Així, sí 
que hi tenim a dir. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, el Sr. CristOfol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, amb aixo realment no 

és que hi hagi massa motiu de discussió, en relació a 
aquest tema, el que nosaltres entenem com a funcio
narís d'ocupació eventual són assessors, pensam que 
és la milIor partida pressuposHtria per dur aquests dlr
recs, ara si per més clarificació, s'hi vol afegir aixo, 
Sr. President, jo no hi tendria cap inconvenient, a afe
gir «Funcionarís d'ocupació eventual» coma «Asses
sors» no hi hauria cap inconvenient que s'inclogués 
aixÍ, si el Grup Socialista pensa que el tema quedaria 
més claro Ara, aIla on diu «Funcionaris d'ocupació even
tua!», voste Ilegesqui «Assessors», i realment és el ma
teix. 1 Ji tom dir que si vol que s'afegesqui, per la 
nostra part no hi hauría cap inconvenient que s'afegís 
aquesta matissació. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Nosaltres acceptaríem aquesta proposta d'afegir 

«Assessors de confiaru;a política» i retiraríem l'Es
mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Contesti, contesti fonnalment. 
(RiaIles). 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Seria, en tot cas, fent, és a dir, acceptant la pro

posta que jo he fet en concret, que és afegir a conti
nuadó de «Funcionaris d'ocupació eventual» posar una 
coma i afegir «Assessors». 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votacio de I'Esmena 

111, que, com que el Grup Socialista no ha acceptat la 

proposta del Govern, es manLé amb el text del Dicta
n1en. 

En conseqücncia, les Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor de l'Esmena 111, es volen posar drets, per 
favOl-? Poelen seu re, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. DipulaLS que votin en conlra de 
l'Esmena 111, es valen püciar (Lrels, per favor? Poden 
seure, molles grbcies. 

Abstenciul1s j No n'hi ha. 
Queda rebutjada l'Esmel1a per 24 vols a favor i 

26 en contra. 
1 passam a l'Esmena 112/85, elel Grup Parlamen

tari Socialista. Per elefensar aquesta Esmena té la pa
raula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Aquesta partida, que és de 13 milions i mig de 

pessetes, nosaltres volem demanar que es reduesqui a 
3 milions i mig, és a dir reduir 10.000.000 pts. Es re
fe re ix a despeses de promoció i estudis, i demanam 
la reducció, i és una reducció important reduir 
10.000.000 pts., perque no se'ns ha pogut explicar cIa
rament on han d'anar, a quina promoció i estudis han 
d'anar. Avui matí també hi ha hagut un debat sobre, 
és dir, ]'explicació al Parlament d'aquest estudi per 
un valor determinat, no és a aquest debat que nosal
tres anam, sinó que creim que Presidencia, precisa
ment, Presidencia no veim una justificació a una par
tida de 13 milions i mig de pessetes de promoció i es
tudis, sinó que una finalitat determinada. Nosaltres, 
més endavant, i ja ho veura, ja ho veuran els Srs. Di
putats, proposam uns estudis concrets, determinats 
amb una assignació concreta, si aquestes despeses de 
promoció haguessin estat avalades, són 13 milions i 
mig, dins el Pressupost de Presidencia, haguessin es
tat avalades per una relació d'estudis previst per fer, 
nosaltres logicament no haguéssim demanat aquesta 
reducció, perque crec que estudis, i segons de quin ti
pus, estudis com el que nosaltres proposam més enda
vant de delimitació de zones, de pobresa dins les IIles, 
d'urgent industrialització, etc .. oO' són absolutament ne
cessaris, haguéssim estat totalment d'acord i hagués
sim donat suport, total suport, absolut a l'acció del 
Govern en aquest campo Ara, que per despeses de pro
moció i estudis ens posin una partida de 13 milions i 
mig, creim que sense especificació no, no va bé, i re
baixar només a 3 milions i migo 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. CristOfol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Aquests estudis, és dir, aquesta par

tida de 13 milions i mig de prornoció i estudis, esta 
prevista per fer aquelIs tipus d'estudis de caracter ge
neral que puguin afectar les distintes Conselleries, i 
per aixo precisament, en aquest sentit, estan inclosos 
dins el Pressupost de la Presidencia de la Comunitat. 
El programa d'estudis que hi ha previst fer, encara nO 
esta delimitat, pero, per exemple, li puc avam;ar que, 
en aquest moment, s'esta fent ja un estudi concret sO
bre els moviments naturals de població en relació a 
les Illes Balears, tant immigració com emigració, i aiXÍ 
després s'aniran fent estudis amb caracter general en 
aquest sentit. 1 aixo és la finalitat d'aquesta partida 
concreta. 

Moltes grades, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Si. Nosaltres creim que es faran aquests estudis, 

pero que aquesta grossa partida esta pensada en fun
ció d'uns altres estudis. J, ho hem de dir, quan no 
s'especifica, pot anar a qualsevol Uoc els doblers que 
van a estudis, i pensam que el més probable és que 
aquells estudis siguin analisis electorals, enquestes elec
torals, etc ... que hi podem estar d'acord, pero com 
que són doblers de tots els ciutadans, creim que han 
d'esser especificats i hem de saber si aquests estudis 
es fan. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Jo el que li puc dir és que a carrec 

a aquesta partida, analis is electorals no se'n faran, no 
és funció, en aquest mament, fer aquesta previsió en 
relació a a quest tema, i el que li puc dir és que no 
em dem ani, en aquest moment, tampoc la partida de
tallada de com es gastara, de quins estudis concrets 
es fal-an, p erque voste mateix sap que, en aquests mo
m ents, és impossible. 

MoItes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Debatuda aquesta EsmeÍla passam a la votació 

d'ella. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor de l'Esmena 112, del Grup Parlamentari Socialis
ta, es volen posar drets, per favor? Recompte. Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
volen posar drets, per favor? Poden seure, moltes gra
cies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Queda rebutjada l'Esmena. Ha tengut 24 vots a 
favor i 27 en contra. 

I passam a l'Esmena 113, del Grup Parlamentari 
Socialista, per defensar aquesta Esmena té la paraula 
el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VJLLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta Esme

na és una esmena important, aquesta Esmena, 113, es 
refereix a adquisicions d'edificis administratius, parti
da d'inversió important que suposa dins els Pressu
posts, 137.000.000 pts., si no he sumat malament. 
137.000.000 pts. que realment es converteixen en bas
tant més, o amb molt més, perque la majoria d'edifi
cis administratius són edificis que es compren amb 
caracter plurianual, amb un pagament a aquests Pres
supos ts i amb un endeutament futuro Nosaltres va
rero demanar a la compareixens;a deIs Consellers i el 
Conseller d'Economia i Hisenda que va contestar, va 
fer una exposició de tots eIs pagaments plurianuals 
que anaven a aquesta partida i de les intencions o 
idees que tenia la Comunitat Autonoma, el Govem de 
la Comunítat Autonoma de cara a l'adquisició d'edifi
cis. Evidentment quan varem fer sumes í ens varem 
sortir, podem estar equivocats, perque la informació 
era verba l, l'havíem d'agafar, i només s'havia d'agafar 

mentre anava parlant, pero ens varen sortír que no 
quadraven, no ens quadraven, que quedaven sense una 
assignació aproximadament 75.000.000 pts., milió en
vant, milió enrera, no ho sabem cert, perque el diari 
de les Comissions, no podem disposar d'elI i no sa
bem, és dir, varem agafar notes i sumar. Pero el terna 
no és que siguin 75.000.000 o 70.000.000, sinó que el 
terna és quina política d'adquisició d'edificis té la Co
munitat Autonoma. La primera pregunta que crec que 
ens hem de fer en aquest Parlament és, primer, els 
edificis transferits de l'Estat o els edificis que s'hagín 
de transferir a l'Estat, són suficients o no per a la 
normal actuació administrativa de la Comunitat Auto.. 
noma?, primera pregunta. Segona pregunta, quina pre
visió, prevísió molt ampla té la Comunitat Autonoma 
quant a transferencies als ConselIs Jnsulars? Si a la 
primera pregunta ens contestam no són suficients, evi
dentment s'ha de ter una certa política de compra 
d'edificís matissada en la segona pregunta que els 
feia, quins, quines són previsiblement, les transferen
cies que es [aran als Consells. Jo cree que tot aixo, és 
dir, aquestes dues preguntes, el Govem de la Comuni
tat Autónoma no se les ha plantejades, i no se les ha 
plantejades perque, en primer lloc, pensa que la cons
titució de la Comunitat Autonoma passa per Un pa
trimoni immobiliari gros, nosaltres creun que no, la 
Constitució i el funcionament és una aItra cosa, pero 
sobretot, perque no té absolutament gens cIar quina 
és en línies mes tres la política de transferencies que 
es fara respecte deIs ConseIls Insulars. 1 sabem, i ho 
hem de dir ara, i ho deim d'una forma cIara, que aixo 
és un tema difícil, que aixo potser sigui el tema més 
difícil de la Comunitat Autonoma, pero abans de gas
tar-nos i endeutar-nos en 400 o 500.000.000 pts., que 
són molt necessaries, amb una creació d'estructura im
mobiliaria d'edificis administratius, creím, nosaltres 
pensam que una idea global de si la Conselleria d'Or
denació del Territori i Obres Públiques, Obres Públl
ques i Ordenació del Territori es transferira en X o 
bé, si la ConselIeria de Cultura tendra tan tes transfe
rencies, edificis incIosos, cosa important, etc .... cree 
que és molt important, perque hem de tenir en comp
te que, i no ho podem negar, que el Consell de Ma
llorca, dins aquesta illa, té molts edificis i que els edi
ficis que es compren no es compren precisament ni a 
Menorca ni a Eivissa, sinó que es compren aquí. L'any 
passat, a través de la ConseIleria de Cultura, va com
prar, va dur al Pressupost la compra d'un edifici que 
era un edifici amb un cert cadlcter historic, i la Pre
sidencia també hi va dur la compra d'un edifici per 
restaurar, donar-li un servei, restaurar. Enguany ens 
hem trabat, ens hem assabentat, no ho diu el Pressu
post, que s'anava a comprar un edifici absolutament 
modem per a despatxos de la ConselIeria d'Obres Pú
bliques i Urbanisme, i Ordenació del Territori, vostes 
creuen, Senyors del Govem, que, en aquests moments, 
sense tenir cIar quines transferencies d'una Conselle
ria típica de transferencies es faran a la resta, als 
Consells, s'han de gastar la quantitat de doblers que 
val aquest edifici? Vostes creuen que es poden apro
var 137.000.000 per edificis administratius, sense saber 
exactament quines són les idees de compra d'edificis 
administratius? Nosaltres creim que no, nosaltres li 
demanaríem, a aquest Govem, un poc de sensatesa en 
la configuració d'un patrimoni immobiliari, li demana
Jiem sensatesa perque la Comunitat Autonoma comen
<;a a funcionar i no hauríem de tenir edificis comprats, 
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grossos, i que a l final eJs haguéssim de buidar perque 
les transferencie esta sjn a un a1tr lloc o perque so
bdlS espai. Avul per avui hi ha cbns aquestes illes bas
[am d'ellificis públics que neces ilen res lauració, que 
ne essilen po ar-los en funcionamenl, nosalLres c reim 
que per aquí seria una bona actuació de la Comunitat 
Autónoma i no la compra d'edificis. 

Moltes gracies. 

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

Cristófol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, en relació al tema d'edificis i 

d 'aquesta partida que és una partida important, dir-li, 
COm voste sap que bona quantitat, no lene aquí les da
des compleLes que vaig donar dins Comissió. bona 
quan litat d 'aquesta partide esta compromesa per la 
des pesa pludanual de le adquisicions e tes fins ara, i 
llavors també hem de tenir en comple que a una serie 
d'edificis que s'han adquirits s'han de fer obres im
por tants d'adaptació d'aquests eclifieis i, per tant, es 
mantén aquesla partida amb una quantia similar a la 
d'aquest any passat. P revisions de compres d'edificis 
nous, 1i puc dir que en principi no n 'hi ha, que no vol 
dir que si a un detenninat moment surt la necessitat 
no s'atengui a ella, ara, que es el que ha provocat tata 
aquesta política d'edificis per part de la Comunitat 
Autónoma, dones, en primer lloe, i aixo és una dada 
que sta bas tanl cla a, l'Admirústració periferica de 
l'Estat, que al cap i a la f j és el que sens ha trans
ferit en aquests momenL , ja es reconeixia que hi ha
via una falta total i ab olula d'espai físic, lot el que 
abans eren les Delegacions de cada .Mi nis teri, precisa
mem en aquest sentit I'Adminis lració Central va em
prendre la construeci6 el'aquest fa mós edifjci e1el Po
lígon de Llevant, i ens várem h·obar que a ]'hora de 
fer el que poclda ser el reparLi ment entre la ComtUli
tat Autónoma i el que queda de l'Administraeió Cen
tral, practicameni hi havia un bloc important que era 
aquest edifici del Polígon ele Llevant, que se'l vol que
dar l'Administració Cenlral i, pel que són les di tintes 
Conselleries, practicament lú l1avia l'opció que bagues
sin d'estar ubicades a una serie de p i o petits, ele 300 
o 400 metres, repartits per tota la geografia de Palma, 
co a que enleníem que no era la logica ni adequada. 
Entre altres coses, la m ujor part d'aquests pisos esta· 
va en regim de llogue!", i el principi d'acord amb el 
qual es va arriba¡· a l 'Adnunistraci6 Central era que 
la Comunitat anilia fent les compr s cl'edificis per po
der ubicar, definitivament, les Conselleries i, en aquest 
sentit, una vegada que se'n va anar al repartiment, 
l'entiLat corresponent en metres que ens corresponen 
de cossos centrals que encara no se'ns han adjudicat, 
se'ns pagas amb doblers , és dir que. bona par e1'aques
ta quantitat que, en aquest momen t, )a COrnunitat Au
tónoma esta fent front per ubicar les distintes Canse
lleries la rebem coro a compensaci6 de l'Administraci6 
Central per no baver optat al PolÍgon de Llevant. Com 
Ji die, bona part d'aquesta partida, j Ji repetesc, és per 
fer front a les obres d'acondicionament de diversos 
edificis, pensam que no se n'bauran de comprar gaire 
més i pens també que no és el moment ara d'entrar 
a discutir un tema que esta en mans de la Comissió 
Tf~enica Interinsular, eom és les transferencies deis 
Consells Instilars. Crec que no és el moment oportú, 

aquí per ja enLrar a disculir aqucst temél. 1 quan t a 
la p¡-eo upació que té que e questa quantiLat es pugui 
mulliplic::u· p r tr s p . r quatre, n vjrLuL de despesa 
plurianual. com que ja li dic qu en pdncipi n hi 
ba previsi6 de fer més compres d'edifl is, no lengui 
aqueSL tem r perquc queda contestada élmb ixo, Ja 
seva interprelació. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Li agra e al St:o oler que m'hagi dit que no vo

len comprar més difi is, pero permetin que ho dubti 
quan es consignen 75.000.000 pls. ql.1 no són, no s6n 
2 pts., són 75.000.000 pLS . osaIU·es, ncara que no si
gui el mOlllenl o encara q ue no paresqLli e l moment, 
si el1S preocupa la prcvisió de constitució d la Ca
munitat Autónoma, i sí ens preocupa, logicament, la 
previsió de transferencies als Consells Insulars. Ens 
pot passar que, a parl de [unci llal-is inamobibles, con
traetats per la Comunitat Aulonoma O transferits per 
l'Estat, tenguem edificis més inamobibles encara , com
prats i adquirits per la Comunitat Autonoma, i aixo si 
que ens preocupa. És evident que les transferencies 
d'edificis de l'Estat, com ha dit, ha varen esser com a 
spais insuficients, i dcsperdigats, pero és que no a l

tres el que no ]1ern vis L de cap manera és que ID hagi 
un sentil ele concentració a la Comunitat Aulonoroa, 
perque si comen~am a vetu·e coro estan u bica ts els cdi· 
f ici aVlLÍ el e la Comunitat Autonoma, em pareix que 
l'increment de desperdjgament. i no cree que aixo si
gui una paraula valida, és igual de gros o més que 
amb els edificis de l'Estat. per tanL, el principi de con
centraci6, nom's J11 ha 011centrat el Govem al Passeig 
de Sagrera, la resta, la Conselleria d'Economia aquí 
da ll, la Conselleria eI 'Obres Públiques a les Avjllgudes, 
etc ... . lnclústria aquí on eSl~l, etc .... Per tant, no veim 
una política dedicada, dirigida que tots cls serveis de 
la Comlmitat Autonoma es tiguin eoncentrats, ni tam
poc nO veim una política clara d'adquisició d'edificis, 
i el S1". Soler ens ha donat la ra6 que 11i ba l10 des

fasamenl, apl·oxlmaciamenl 75.000.000 que no tenen ap 
inteneió, no lenen de moment intenció, ho elirem aixi, 
de comprar cap eclifici nou, no altres ti clineUl que 1 s 
rebaixi, i lenguem manco deLlte púbUc o les podr m 
assignar a un altre lloc. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
El que jo he dit és que a carrec a aquesta 

partida, s'hauran de fer importants reformes, iro
portants obl·es aIs eclificis que ja bi ha adquirits. 
Quant que e mantén la e1 ispersió, no em digui que es 
mantén la dispersió quan per exemple, Direecions Pro
vincials, com la d'lndústria i ComeT9, estaven ubica
des a tres o quatre pisos, n tres o quatre lIocs, i eles 
de la seva perspectiva, dones, tal volta, el que hauria 
d'haver fet la Comunitat Autónoma, nosaltres no ho 
hem volgut fer aOO, bagués estat comprar casetes des· 
muntables per poder muntar i desmuntar a un a ltre 
Uoe, en fundó de les transferendes, nosaltres pensam 
que no és aixi com s'ba de dur aquest tema. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat, passam a la votació d'aquesta Es

mena 113. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

d'aquesta Esmena, es valen posar drets, per favor? Pot 
procedir al recompte. Moltes grades, poden seure. 

. 
¡ 

1 
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Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Esmena, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Abstencions no n'hi ha. 
Han votat a favor 25 vots, i en contra, 26. 
Per tant, passam a l'Esmena 114,del Grup Parlamen

tari Socialista. Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Vi
llanova. 

EL SR. ALF ONSO VILLANUE.VA: 
Seré m olL cur leL pcrque aquesta E sm cna lambé es 

refereix a la prodL1cció de 2.000.000 P ts. de dietes d 10-
comoció i traslla l d l progra ma 11 .03.01, perque to ts els 
Srs. Dip u ta ls, q ue ja s upes que ha coneb:en, S~\pjguen 
a que es referejx, es refereix a, és d ir, dietes de 10-
comoció i U'asllal de Vice·Presid nc ia i COl1sellers scnse 
carL ra. Nosaltres creim, la nost ra opin ió és q ue el 

onse ll crs, s igui Vice-President o ConselL rs tenell el 
seu domicili han el. tellir el seu. d micili a Palma, i 
en funció d'aixo, les dietes de locomoció i trasllat han 
de ser quan es moguin de Palma a un altre lloc. A 
Palma esta ubicat el Govem de la Camunitat Auto
noma. Preveure 2.700.000 Pts. per dietes de locomoció 
i trasllat, nosaltres creim que indica, no deim que sigui 
així, peró p ensam que indica que tenen, és a dir, que 
es considera el domicili en el seu domicili familiar, i 
no del seu domicili de feina, que és com esta previst 
a la Comunitat Autónoma. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contestar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, dir-lí en primer lloc que si voste creu 

que tant el Vice-President com els Consellers de les 
Illes Menors, en aquest cas, s'han de pagar en carrec 
al seu sou, que en el cas. deIs Consellers sense cartera 
el tenen bastant baix, s'han de pagar a carrec del seu 
sou els despl~aments, és dir, billets d'avió de Menorca 
a Mallorca o d'Eivissa a Mallorca, doncs a nosaltres 
aixo no ens pareix Iegic. }Jer altra part indica la con
signació que es fa de la previsió d e 2.700.000 Pts ., coro 
dic, és consignació presslJp staria, pendenL de la qual1-
t,1ta t que es gastara durant J'exercici L en tot cas, e l 
que 'ha ele f r és jutjar en e l moment de la liquidaci6 
del Pressupos t la quantitat que s'hagi gas tant n aguest 
punt. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
El tema, és dir, a mi no m'agrada mai tractar te· 

mes personals i no és un tema personal, i ho vull deixar 
perfectament claro Per a nosaltres, el Vice-President té 
el seu domicili a Palma, els dos Consellers sense carte
ra seria , b é, di scutible, discutible n runció del sau 
que tenen, pero per al Vice-President, no en funció 
només de l SOLL, SU1Ó en funció de la seVa funció, té, 
ha de tenir el domicili a Palma, per tant, el moviment 
que faci de Palma a un altre lloc, amb caracter oficial, 
logicament s'han de pagar dietes i locomoció, lógica
ment, pero, amb caracter personal, creim que no s'ha 
de fer aixÍ. No hi entram més, pero creim que és una 
qüestió de concepte, afecti qui afecti. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplícar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
En aquest cas, dietes, en principi, no se'n paguen, 

el que es paga és el despla~arnent, és dir, la despesa 
d'avió, és l'únic. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. Debatuda aquesta Esmena, passam a la vota

ció d'ella. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 

de l'Esmena 114, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, maltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questa Esmena, es valen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Abstencions no n'hi ha. 
Queda rebutjada l'Esmena per 25 vots a 27. A 27. 
I passam a l'Esmena 115, del Grup Parlamentari 

Socialista, per defensar aquesta Esmena té la paraula 
el Sr. J osep Alfonso Villanueva. 

(Pausa) 
Es defensaran conjuntament les Esmenes 115 116, 

a petició del Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Srs. Diputats, Sr. President, Srs. Diputats. Jo vol

dria que el Sr. Vice-President no ho prengués com una 
mania personal, pero aquestes Esmenes també van res
pecte al programa de Vice-Presidencia. 

Hi ha dues partides, de transferencies, transferen
cies corrents, la 46.10 i transferencies, dedicades a cor
poracions locals i transferencies corrents a famílies i 
institucions sense fi de lucre, de 1.000.000 Pts., no molt 
grosses, que les té assignada, estan assignades al sub
programa 13.01, 11.03, perdó, 01, 11.03.01 que correspon 
a Vice-Presidencia. Que volen dir aquestes partides? La 
noslra opinió és que aquestes partides valen dil' el 
que diu, transferencies a corporacions locals, és rur, 
ajude , regals, subvencions, e l que ti vulguin dir, a cor
poracions locals que dóna el President. Que vol dir 
transferencies a faroilies, corrents a famílies 1 inst itu
cions sense fi de lucre? Exactament el mateix, pero no 
a corporacions locals, sinó a institucions, sigui a un 
club de futbol, sigui una associació coral a sigui a 
una banda de música. Que hem de dir, nosaltres a 
aquest tipus de tranferencies? Que hem de dir 
a aquests tipus d'ajudes, a aquests tipus de regalets? 
Molt senzill. Nosaltres pensam que la Presidencia de 
la Comunitat Autónoma ha de tenir unes disponibili
tats per ajudar, a un cert moment, tant a corpora
cions locals, com a clubs de futbol, no tenim res a 
dir, i es tan consignades, i no beni' posat esmena. (Mur
mw·is). es lbgic. La Presidencia de la ComL1nltat Au tO
noma té un carac ter r epresenta tiu de tota la Comuoi
tat i ba de poder fer aixo, i hj estam d'acord. Ara bé, 
quin caracter té ]a Vice-Pres idencia? La Vice·Presiden
cia, a par t ele les relacions amb el Parla men l, té un ca· 
racter de substitució del President, si a un cert 
moment el Vice-President ha de fer aixo, ho fa amb 
carrec, toca fer-ho amb carrec a la partida de Presi
dencia corresponent, i compleix la funció que ha de 
complir el President. Peró tenir Vice-Presidencia una 
dis ponibilítaL, de poc, de 2.000.000 pts. per a aquest 
tipus de regalels, nosaltres creim que són, és una dis
ponibili ta t dir igida , i aquesta disponibilitat dirigida 
a fec ta , afec ta , 1'¡Ha i afecta dues illes. No volem dir, 
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amb aixo, que el Vice-President tengui una predye~
ció més grossa o manco grossa per ~na ~lla, pc.r~ es 
logic, és de pura logica que tengm ;nes. petIclOns 
d 'aquí on ell és Diputat, ha sortit eleglt DIputat per 
una circunscripció determinada, que no d'aquelles zo
nes que no ha sortit elegit Diputat, primera. Segona, 
quina, quin fans tenen aquestes transf.ere~~ies?, El~ 
afirm que cap ni un, que no hi ha cap JustlhcaclO nI 
una perque el Vice-President pugui, encara que. al 
Pressupost de la Comunitat Autónoma d'una partIda 
propia de Vice-Presidencia fer regals, donar ~ubv.en
cions, etc .... tant a corporacions locals com a InstItU
cions sense fi de lucre, i és evident que no es tracta 
de transferencies dc les més o manco regulades a al
tres Conselleries, transfercncies a Ajuntaments, ,com 
té la Conselleria d'lnterior, etc.. .. que estan mes o 
manco canalitzades, molt indeterminades, com veu
rem, pero més o manco canalitzades. No, aixo es. trac
ta de transferencies petites que pot anar, com Ja he 
dit i ha vull repetir, des d'un equip de futbol, un 
club de judo o un club juvenil, fins un Ajuntame.nt 
que, a un cert moment, interessi donar-li aquesta aJu
da, aquesta subvenció o aquest regalet, n?saltre~ 
creim que regalets n'ha de poder fer el. Presld~nt, 1 

no massa, pero n'ha de poder fer, al Vlce-PresIdent, 
no li veim justificació. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com sap, el Vice-President té part de totes les fun

cions que voste ha anomenat, després té una. f~l1~ió 
que també és molt important, d'ajuda a PresIdenc~a, 
i precísament des del caire d'aquesta funció es consIg
nen aquestes dues partides per transferencies. Par ti
des que, per aItra part, són molt reduldes, són les ma
teixes que ja hi va haver en el Pressupost passat, que 
ja varen tornar a presentar una esmena sobre aques~ 
tema, que jo vaíg tornar a exposar els arguments. 1 

que podría tornar exposar ara, una vega da més. 1 dlr
li que no ha de tenir cap temor que aixo es faci en 
funció d'una illa concreta sobre aItres, perque en base 
a aquest tema, per exemple, es podría pensar que les 
que té el President, com que és, arnés, Diputat p~r 
Mallorca, podría anar exclusivament en aquest sentIt, 
el Govern no actua mai, no actua mai des d'aquesta 
optica que voste vol suposar, en aquest momento I dir
li que per ventura, per ventura, hauria estat, hauría 
passat molí més dissimulat si s'haguessin incorporat 
aquestes partides a les del President, nosaltres pen
sam que en aquest punt hi ha d'haver una claredat i 
transparencia sobre aquest terna i, precisament per 
aixo, ho ubicam a Vice-Presidencia que, al cap i a la 
fi, sera el Vice-President qui donara aquestes ajudes 
puntuals per a temes concrets. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Bé. Li agraesc al Sr. Conseller d'Economia i Hisen

da que ens doni la 1"aó, que tal vegada hagués eslat 
millor estar a Presidencia, de ver hagués estat rolJlor 
estar a Presidencia, perque una raó, no per UDa qües
tió de cIaredat, sinó per una altra cosa, p erque el Vice
President, quan hagué!; donat aquestes ajudes, hagués 
actuat com a substitut del President, que és el que és 
quan el President no hi és, i llavors bagués actuat COlll 

a la Presidencia de la Comunitat Autónoma, no és el 
President que dóna ajudes, és la Presidencia ele la Co
munitat Autonoma que dóna ajudes, llavors si hagué., 

estat ben ubicat; que nasal tres som mal pensats, bé 
tots ho som en qualque moment, Sr. Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: , 
Dír una vegada més que el Vice-Pre~ident e~ qual

que cosa més que el substitut del ~re~Id~n~, te unes 
funcions de poder clares, i, no ho se, InSIstIr una ve
gada més sobre aquest tema, )0 pens que qued~ ben 
clar, i li torn dir que no tengUl temor que es faCJ, que 
es regionalitzi en una illa concreta aquestes. s~bve~: 
dons, si no, quan arribi el moment de la hqUldaclO 
deIs Pressupost, s'assabenti d'on han anat aquestes 
subvencions. 

EL SR: PRESIDENT: 
Passem a la votació el'aquestes Esmenes, que si 

no diuen altra cosa es votaran eonjuntament. 
Per tant votam les Esmenes 115 i 116. 
Les Sres: i Srs. Diputats que votin a favor d'aques

tes Esmenes, es valen posar drets, per favor? Moltes 
gracies, poden seure. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquestes Esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. , . 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n hl 
ha. 

Queden rebutjades aquestes Esmenes per 25 vats 
a 26. 25 vots a favor i 26 en contra. . 

I passam a l'Esmena 119, del Grup Parlamentan 
Socialista. Per defensar aquesta Esmena té la paraula 
el Sr. Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Consellers. Aquesta Esmena es 

refereíx al programa 11.08, Relacions Públiques, que 
té una dotació de 21.917.000 pts., nosaltres proposam 
deixar-Ió reduü a 11.917.000,· és dir, fer, deixar-Io, re
duir-Io en 10.000.000 pts.: per que? Perque revisant el 
programa, ens hem adonat que la majoria, practica
ment tota la despesa del programa, basicament tota, 
és despesa de personal, i com a des pesa de personal 
crec, creim que és realment excessiva. 21, quasi 
22.000.000 pts., per no cansar, dedieades a relacions 
públiques, ens pareixen, tenint en compte que, basica
ment, és personal, ens pareixen moIts de milions de 
pessetes. Si dins aquests 22.000.000 hi hagués aItres 
coses que estan a servicis generals, i altres, podria es
ser normal, pero, en aquest cas, no. NosaItres vol
dríem demanar al Govern de la Comunitat Autonoma 
que anas un poc alerta amb la creació d'estructures 
que comencen a ser bastant grosses, que el Pressupost 
d'aquesta Comunitat Autonoma, de 11.000.000.000 no és 
un pressupost massa gros per tenir una estructura, 
perdó, de relacions públiques, després entrarem amb 
l'aItra Esmena, de relacions públiques d'aquesta mag
nitud, i que un simple equip de dues o tres persones 
per dur endavant aquesta fundó important, aixo no 
ha negam, cree que és més que suficient, 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Cristofol Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr, President. Aixo és la classica Esmena que cada 

any s'ha de presentar als Pressuposts i que és lógic 
que l'oposició presenti aquesta esmena. Si la quanti. 
tat que haguéssim consignat, en lloc de 22.000.000 ha
guessin estat 15, tanmateix hi hagués hagut la matei-

" 
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xa esmena. Intentar que comprengui que els serveis 
de relacions públiques de la Presidencia de la Comu
nitat atén no només la Presidencia, sinó tot el Go
vern en conjunt, que realment la consigna ció no és 
excessiva, tant si es compara amb la xifra del Pressu
post global de Presidencia, com amb el Pressupost de 
la Comunitat Autonoma, com si es fan comparacions 
amb altres Pressuposts d'altres Comunitats Autóno
mes, creim que, en aquest aspecte, ens mantenim dins 
el que són els marges prudencials, per tant, Sr. Presi
dent, demanam que es rebutgi aquesta esmena. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Jo li garantitz, Sr. Soler, que sí entenc el que 

són les relacions públiques i, evidentment, si hagues
sin posat 15.000.000, també l'haguéssim esmenada, amb 
manco milions, amb manco milions. Ara bé, jo crec 
que no m'ha contestat al que jo li deia, les relacions 
públiques són necessaries, les relacions públiques les 
ha de tenir la Presidencia de la Comunitat Autonoma 
i la Comunitat Autónoma, el Govern, evident, pero 
una cosa és que tengui un equip de relacions públi
ques normal, tres persones, i una aItra cosa és que 
tengui un equip que gasti 16.000.000, quant a personal 
és, quant a equip de relacions públiques. Crec que 
aquí hi ha la diferencia, evident que hi ha de ser, 
pero no ha de tenir aquesta estructura de personal, la 
nostra opinió que és aquesta. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr, Alfonso, per molt que intenti convencer-lo, 

crec que no el convenceré, perque de vegades hi ha 
punts en els quals no es vol deixar convencer, pen
sam que la quantitat que esta prevista en relacions 
públiques, sense entrar en demagógia és la justa i ne
cessaria per poder dur a terme aquesta funció. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDEN.T; 
I passam a la votació de l'Esmena 119. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquesta Esmena, es valen posar drets, per favor? 
25. Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? 
27. Poden seure, moltes gracies. 

Abstencions no n'hi ha. 
Queda rebutjada l'Esmena que ha tengut 25 vots 

a favor i 27 en contra. 
Passam a l'Esmena 120, del Grup Parlamentad 

Socialista, per defensar aquesta Esmena té la paraula 
el Sr. J osep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies. 
És agradable estar arribant al final de les Esme

nes de Presidencia, practicament només en queden 
d~es, i parlant d'aquesta Esmena, direm que es refe
relX a un tema semblant a l'anterior, es tracta de la 
cobertura informativa. El Pressupost de la Comunitat 
Autonoma, crec que són xifres que s'han de coneixer, 
dedica 25.000.000 i mig de pessetes a cobertura infor
mativa. Pero, a que dedica aixó? Nosaltres creiem, 
quan varem veure, amb una lectura més o manco ra
~ida . deIs Pressuposts, que aquesta cobertura informa
tIva mclola despeses per anuncis, etc .... pel Govem de 
la Comunitat Autónoma, peró per sorpresa nostra, 

aixo no esta inclos. Aquesta cobertura informativa fo
namentalment, altra vegada anam al mateix, és una 
cobertura informativa de personal, i sumant les dues, 
Sr. Soler, convendra amb mi que 47.000.000 pts. per a 
cobertura informativa i relacions públiques són el 17 % 
del Pressupost de la Secció 11, 17 % que seria bas
tant més gros si llevassim 75.000.000 pts. d'edificis que 
no saben si han de comprar, encara arribaríem al 22 
o al 23 %. Ens pareix realment excessiu que es dedi
qui el 17 % o el 20 o el 15, segons com facem els nú
meros, si segons les nostres propostes, si segons la 
proposta del Govern, a, únicament i exclusivament, a 
rendar, dur endavant, mostrar la imatge del Govern de 
la Comunitat Autonoma, ens pareix excessiu, 6, 7 per
sones a cobertura informativa, S, 6 persones, no estan 
cobertes totes, pero esta previst cobrir-Ies, fins a 10 
a cobertura informativa. Per a aquestes funcions, Srs. 
Diputats, senyors del Govern, creim que s'han passat, 
i demanam que s'ho pensin, reduesquin, i els propo
sam reduir en una quantitat important, deixar-la a 
8.000.000 i reduir 17.000.000 pts., que són més urgents 
a altres l1ocs, per exemple, 1i diria, encara que tengui 
un bon Pressupost, a accions en cultura i, encara que 
aixó no arregli res, al Sr. Conseller d'Ordenació del 
Territori o de Turisme, li aniden molt bé aquests 20 
i busques de milions per poder incrementar les seves 
accions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Sr. Cristofol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, dir-li, i pareix que no vol escoltar, el 

que ja li vaig dir en Comissió, que dins el programa 
aquest de cobertura informativa hi entrava el que és 
propiament el gabinet de premsa, que és al que voste 
ha aHudit en relació a aquests 25.000.000, a més del 
que és el servei de documentació de la Comunitat Au
tónoma, del que és el servei d'arxiu de la Comunitat 
Autónoma, perque ho du, és a dir, es fa en earree a 
aquest programa, més, també, la coordinació de les 
publicacions que es facin centralitzadament, amb 
aquests quatre, per aixÍ dir-ho, serveis que s'integren 
dins aquest programa, pensam que 25.000.000 no és, 
en absolut, una quantitat exagerada. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Josep Alfonso, vol contestar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Evident que per a tot aixó es necessita un perio

dista, i la resta no, no se'n necessiten molts més de 
periodistes, per aixo, pero no volen entrar en aixo. El 
que 1i volem dir és que ens ha dit de publicacions de 
la Comunitat Autónoma, llavors els servicis, no ens 
aclarim amb els programes, perque hi ha un progra
ma que és Bolletí Oficial, que és un programa espe
cial de publicacions, i a quasi cada Conselleria hi ha 
programa de publicacions, a veure si realment eaor
dinam tot aquest tema i quan facem el nou Pressu
post per programes, els programes siguin programes. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, és per publicacions que afectin totes 

les Conselleries, publicacions de tipus generals. Les pu
blicacions concretes de cada Conselleria, dones, les fa 
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cada Conselleria, ara hi pot haver publicacions també 
de caracter general, i aquestes es fan amb carrec a 
Presidencia. Quant a arxiu, també hi ha un programa 
d'arxiu dins Presidencia, voste ho sap, jo li vaig co
mentar, i li vaig dir també quina missió concreta te
nia aquest programa d'arxiu, i era per a tota una se
rie de documentació que estava pendent de dassiflcar, 
que s'havia trobat al Consolat de Mar, que la finali
tat d'aquest programa d'arxiu era cIassificar aquesta 
documentació que hi ha fins ara. Ara, el que és l'ar
xiu normal i corrent de cada dia, el que és el servei 
de documentació normal i corrent de cada dia, doncs, 
aixo ho fara, com dic, es fara en carrec al programa 
de cobertura in,formativa, el qual integrara aquests 
quatre serveis. . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. 
I passam a l'esmena, a la vota ció de I'Esmena 120. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que yotin a favor 
d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? Po
den seure i moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta Esmena, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracies. 

Abstencions no n'hi ha. 
Vots a favor, 25; vots en contra, 28. Queda. rebut

jada. 
I passam a l'Esmena 121, del Grup Parlamentari 

Socialista que defensara el Diputat Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, en el tema 

de les esmenes, voldria dir fent un, és dir no parlant 
ara directament d'aquesta esmena... qtie pareix que a 
l'informe de Comissi6 no va quedar cIar que havien 
de mantenir, no una esmena, sinó una explicació a 
una esmena retirada, i jo demanaria al President, es 
refereix a la Secretaria de Planificació, si després 
d'aquesta esrnena podem fer una explicació de per 
que varem acceptar, retirar l'Esmena. Així havia que
dat a la Comissió. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste acabi la seva exposició i continul exposant. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
En fi, ja estam acabant. Bé, nosaltres demanam 

en aquesta esmena l'estudi de creació d'una zona d'ur
gent industrialització, i demanavem una partida d'in
crement de 5.000.000 pts. que l'hem redilida, en el 
manteniment d'esmenes, a 2.000.000, perque el Conse
ller d'Economia i Hisenda ens va dir que dins el P ER 
hi anava, hi havia d'anar, logicament, una aplicació 
d'aquestes zones d'urgent industrialització, igual que 
zones de carencia d'economia de les IIles, sectors de 
creixement, etc .... NosaItres, pero, no ens va conven
cer que l'extensió o l'amplitud ele 12 formulació de 
l'estudi del PER pogués incloure el que nosaltre;: vo
líem. 1, el que nosaltres volem, exactament, és fer un 
estudi que pugui ser aplicable, i no~al tres pensam 
que el PER no sera immediatament o rapidament 
aplicable, i per que? Crec que vostes ho coneixen., 
.pero aquí tenc un avan~ d'un estudi, crec que el co
neixen perque pens que se'ls ha entrega!, fet per una 

central sindical, sobre la situaci6 actual dE: l'economi) 
en aquestes illes enfocada, logicame'lt, ele cara a la si
tuació més que economica, també indosa a la situa
ció laboral. És un estudi que an::tlilza des de com 
s'han anant produint els distints comiats, com s'han 
anant produint les distintes regulacions d'ocupacio i 
que fa, d'entrada, una previsió, aquest estmli esta fet, 
acabat dins el gener del 85 i fet dins el tercer tri
mestre, que fa una previsió que ja esta o ja ens acus
tam als 50.000 aturats, pel mes de gencr del 85, pre
VISIO que encara s'ha quedat curta, i en" diu qUe: 
aquestes illes estan, diu exactamen t "es!á'1 sufriendo 
unas mutaciones internas de amplio alcance y en los 
que tienen una decisiva influencia las nuevas formas 
de aprovechamiento por las empresas ue h fuerza de 
trabajo de los trabajadores y los procedimientos uli
lizados para reducir o suprimir las plantillas, todo lo 
cual influye, de forma decisiva y negativa, tanto eJi el 
nivel de vida de los trabajadores corno en su:; pres
taciones sociales y, desde luego, en su acti\ ¡dad ~;in
dica!. Una tendencia generalizada a lo que hemos Vl'

nido en denominar como nuevas e ilegales formas de 
utilización por las empresas de mano ele übra. He
mos visto que estos procedimientos afectaa práctic::t
mente a todos los sectores de producción, centrando
se especialmente en el calzado, construcción y hoste
lena». Voliem arribar, exactament, a aquest pum. En 
aquests moments, l'economia de les Illes esta, com 
tots sabem, tenint un procés de deteriorament gros, 
considerable, caracteritzat, fonamentalment, pej' pas 
a economia, el que s'ha dit, economi'l submergida 
d'un nombre d'empreses, a causa de di\'frsc<; factors, 
competitivitat d'economia submergida cl'Elx, d'Jtai~:.1. 
i aItres. I, sobretot i hem de ser clars, él una practica 
impossibilitat de la persecució legal d'aquesta situa
ció, és dir, jo es tic absolutament conven<,;ut i, arnés, 
a part que és molt difícil que una ::lctuació unitiva, 
només unitiva de l'economia submergida podria tenir 
males conseqüencies. Pero abans, abans d'arriba~' a 
aquests tipus d'actuacions, que s'hi haura d'arribar, 
perque en definitiva el que fa és perjlldi.car a altres 
sectors que no estan dins economia wbrnergida, al
tres empreses, que, en definitiva, el que fa és creil.r 
una competencia desUeal, abans cl'aixo crec que S'h:lU
rien de posar els mitjans, creim que s'haurien de po
sar els mitjans per dur endavant unes mesures que, 
poguessin revitalitzar aquests sectors, unes mesures 
que, dirigides a aquests sectors, poguessin evitar que a 
poc a poc la feina d'economia submergida anas crei
xent. I a posta nosaltres proposam, en aquest sentit, i 
al marge del PER, proposam que es faci un estudi so
bre la crea ció d'una zona d'urgent indllSInalització. 
En el deba! a la totalitat, i quan parlavem de la secto
rialització, el Conseller d'Economia ens va dir que ells 
tenien, el Govern tenia intenció de sectorialitzm-, pero 
aixo ha faria, i també ho va repetir a Comissió, de:-:
prés del PER. NosaItres 1i deim facin un poquet de 
més via. Facin, si ja sabem, com ho sap perfectame1lt 
el Sr. Soler i tot el Govem, ja sabem que hi ha una 
zona que, en aquests moments, esta caient, mo!t aVlat, 
en picat, i una indústria que esta tenint uns probk
mes enormes i que ocupa moltíssima ma d'obra, que 
és la indústria del cal~at, estudiem la possibili.tat de 
crear una zona d'urgent industrialització, o d'urgent 
reindustrialitzauió, en aquest cas, centrada a un lloc 
molt concret, per comen~ar a actuar, i aquest lloc el 
discutirem després, com que nosaltres proposam una 
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partida per aixó, aquest lloc, ho deim clarament, és la 
zona des Reiguer, a la zona d'Inca. Pero, previament, 
perque som conscients que les coses no es poden crear 
a una zona ja, de reindustrialització, diguem, facin un 
estudi de mesures a aplicar, no només credit de 4 %, 
o de 1'1 %, de mesures a aplicar, peró que fer aquesta 
reindustrialització pugui ser efectiva, dins el conjunt 
del PER, peró al mateix temps, i hi dediquen a aixo 
2.000.000 Pts., si hem demanat abans que llevassin 
10.000.000 de promoció i estudis, els deim ara, d'a
quests 10.000.000 que no han llevat, en dediquin 2 a 
aixo que sera un deIs estudis més productius que pu
gui fer aquest Govern per a la Comunitat Autónoma, 
i acceptin l'esmena que no fa res més que estalonar 
una política que tots, crec dins aquest Parlament, es
tan d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. El Sr. CristOfol Soler té la pa

raula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sr. Alfonso, dir-li que, precisament, 

hi ha el compromís, el Govern té el compromis que 
el PER, el Programa Economic Regional, estigui ulti
mat, entre al tres coses, perque s'ha d'entregar a l'Ad
ministració Central, en vista a la integració al Mercat 
Comú, que estigui acabat dins el mes de maigo Jo li 
vaig dir que el PER, a més de les mesures de carac
ter general, havia de contemplar com a annexos dos 
temes molt concrets, temes que són les bosses de po
bresa que hi pugui haver a la Comunitat Autónoma 
i les previsions concretes, no una simple declara ció 
d'intencions, perque si fos una simple declaració d'in
tencions podría figurar, en aquest cas, dins les líníes 
generals del que és el programa economic, sinó un 
annex concret de mesures a emprendre al que són les 
denominades zones industrials de dec1ivi, que, en 
aquest cas, com és logic, i tot~ som ben conscients, 
hi entra el que és la comarca del Reiguer, el que és 
la zona d'Inca. Com dic, el Programa Económic Regio
nal esta bastant enlIestit, els objectius de tipus gene
ral ja estan fixats, el mes de maig haura d'estar aca
bat i, en aquest moment, fer al marge d'aquest pro
grama, posar en marxa, en aquest moment, un estudi 
per a la creació d'una zona d'urgent índustrialitzacíó, 
amb aquest poe temps que queda, practicament dos 
mesas, entenem que no tendria sentit. Primer anem a 
veure com queden les previsions, en aquest aspecte, 
que es contemplin damunt el Programa Económic Re
gional i llavors, tenguem en compte, també, que la 
Conselleria de Comen; i Indústria, en el subprograma 
20.02.05, si me'n record bé, té previst la realització d'es
tudis, en aquest sentit, per a captació de noves in
versions en aquestes zones que necessiten reindustria
litzar, per tant, en aquest tema el que li demanaria 
és que no passem, no passem l'arada davant el bOu, 
esperem a tenir enllestit, que a final de maig estara 
acabat, com dic, el Programa Economic Regional, i en 
base a aixo, si es veu, si creim que no queda cIar el 
pla d'actuació en aquestes zones concretes, anem afer 
una ampliació. Ara, jo li dic que la meya, que la in
tenció que té la Conselleria d'Economia i Hisenda i el 
Govern en general sobre aquest tema és que el progra
ma, en el que pertoca a aquests aspectes, a aquests 
dos tipus de zones, no sigui una mera declaració d'in
tencions, sinó que tengui la previsió d'unes mesures 

concretes, mesures concretes, no tan soIs a aplicar per 
part de la Comunitat Autónoma, perque el que hem de 
tenir en compte és que els mecanismes, els instru
ments de política economica, la Comunitat Autónoma 
en té ben poques, només té les possibilitats d'actua
cions de foment, per altra part, esta ben clar que el 
que realment fa mal a la reindustrialització, i aixi ho 
esta aplicant el seu Govern, és la crea ció d'incentius 
fiscals, la concessió de subvencions a fons perdut per 
a inversions, és dir, tota una gamma d'actuadons, com 
les que es vénen duent a terme en el ZUR, aixó real
ment nosaltres no ho podem fer, ja partim de la base 
que les zones de reindustrialització que nosaItres po
dem oferir, podem posar en marxa, haurem de lluitar 
amb un eIement molt important que els avantages que 
ten en els ZUR, la ZUR que, com voste sap, aquí, a Ba
lears, no se n'ha implantada cap, quan hagués estat 
ben necessari que, precisament, en aquestes zones de 
les nos tres illes que es troben en aquest cas, s'hagués 
pensat amb la possibilitat de creació d'una ZUR, pero 
recordar-li, una vegada mé que ens trobarem, ens tro
barem, per desgracia, amb la qüestió que la Comuni
tat Autónoma haura de fer esfon;:os, i els fara per 
aconseguir la reindustrialització d'unes zones í haura 
de Huitar, en aquest aspecte, amb tata una serie de 
ZUR, i en concret la de Sagunto que realment, aixo 
sera un handicap molt important i que no privara a 
aquesta reíndustrialització. I dir-li una vegada més, i 
com sempre que surt aquest tema, i perdoní per la 
insistencia, que al Govern també li preocupa molt, 
li preocupa molt al Govern de la Comunitat aquest 
atur que hi ha i, a vegades, em cregui que estam fent 
qualque divisió d'aquests 800.000 llocs, a veure quants 
en tocarien aquí i a veure com s'arribara a enllestir 
aixo. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Soler. Vol contestar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. Soler, diuen que l'infern esta empedrat de bo

neSI intencions i de poques realitzacions. I el que veim 
és que de bones intencions en tenen moltes, pero fil 
a l'agulla, no n'hi posen. Estam d'acord que el PER 
hauria d'estudiar aixo, el que dubtam és que al nivell 
que voste ha exposat aquí de dificultats per crear, 
amb les possibilitats que tenim d'ajudes, quant a in
teressos, a prestecs, a creació d'infraestructura, etc ... 
que són les úniques possibilitats que tenim, el PER 
contempli aixó. Nosaltres ho dubtam, creim que no ho 
contemplara, i voste no m'ha d'assegurar que ho con
templi, a nosal tres ens bastaría que ens digués fa
rem aquests estudis d'aplicació si el PER no apro
fundeix en la forma d'aplicar, exactament, mesures de 
política economica de cara a una zona d'urgent in
dustrialització, a aquesta zona o a una altra, a altres 
zones. Si ens diu aixo admetrem la seva bona voluntat 
en aquest tema concret d'estudis i d'aquÍ dos mesos i 
mig ens veurem, perque senzillament es tracta que es 
faci, perque aixó esta en consonancia amb una altra 
esmena, posterior, nostra, que l'explicarem després. 
Per tant, si voste, Sr. Soler, o el Govern ens diu, si el 
PER no aprofundeix quant a mesures concretes a apli
car per millorar la infraestructura industrial d'aquesta 
zona, dins les possibilitats de competencies de la Co
munitat Autonoma, voste ens diu que faran aixo si no 
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hi aprofundeix, nosaltres retiram l'esmena, si no ens 
ho diu, l'haurem de mantenir. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol contrareplicar? 

EL SR. SOLER CLADERA? 
J o he estat ben dar i ho he dit. Bs dir que si 

el PER, bé, en principi, la idea que, sense cap dubte, 
tenim ben clara, el PER ha de contemplar actuacions 
concretes en relació a aquests dos tipus de zones que 
he dit, tant les zones de bosses de pobresa, com les 
zones d'urgent reindustrialització, com és logic si es 
donas el cas, cas que no es donara, i no anem a jutjar 
abans de tenir el programa economic damunt la taula, 
perque en aquests moments tot seria entrar en dis
quisicions, jo l'únic que li puc dir és que la Conselleria 
d'Economia i Hisenda que esta fent, en aquests mo
ments, el PER, té previst, ben dar, contemplar aixo. 
Entre altres coses, ho tenia previst, també, per un 
motiu molt important i és que la nostra Comunitat 
Autonoma, les IIles Balears, I'única possibilitat, l'única 
possibilitat d'accés que tendra al Fons Europeu de 
Desenvolupament per a les Regions, precisament per 
la manera com es duen les negociacions amb el Mer
cat Comú que amb aquest tema si que hem de qua
lificar de calamitoses, les Illes Balears només tendran 
possibilitats d'opciá al FEDR per a aquest dos tipus de 
zones, i bon programa economic faríem, bon Pla Eco
nomic Regional faríem si no hi coneguéssim precisa
ment aquests tipus de zones que seran les úniques 
zones que, havent-hi un pla d'actuació concret, puguin 
tenir accés al FEDR, és a dir, que en aquest cas la 
Conselleria d'Economia i Hisenda ho té ben clar, ara 
si es jutja, a un determinat moment que, aquestes 
mesures, aquest annex al Pla Economic Regional, pot 
ser en un determinat moment insuficient i s'ha d'apro
fundir, precisament a causa d'aquesta finalitat s'apro
fundira tot el que faci faIta. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Mantén l'Esmena? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Un petit ac1ariment. Si aixo vol dir, aun un poc 

embullat com ho ha dit, vol dir que si el PER no ho 
contempla, quant a aplicació d'unes mesures adequa
des a les transferencies, competencies que té la Co
munitat Autonoma, si la Conselleria es compromet a 
fer-ho. Res més que aixo. Si ens diuen sí, retiram 
l'Esmena. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Jo, és, dir, d'embullar res, és dir, la resposta ha 

estat ben clara i la contestació, en aquest cas, és sÍ. 

·EL SR. PRESIDENT: 
Ido queda retirada l'esmena. 
Ara bé, vists els resultats de les votacions es man

tén per part del Grup Parlamentari Socialista l'Es
¡nena 108, o la retiram definitivament? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, aquesta Esmena no es pot mante

nir perque era una simple resta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
A la Sccció 11, Presidencia, per part del Grup Par

lamentari Esquerra Nacionalista, es mantenen viv~s 
cinc esmenes. El Portaveu d'aquest Grup m'ha fet arri
bar que es mantendra i es defensara tota sola l'Es
mena 211, i que demana l'agrupació de la 212 a la 
215. Per tant, per defensar l'Esmena 211, té la paraula 
el Sr. Damia Pons i Pons. 

Ja sap que disposa el'un temps de deu minuts. 

EL SR. PONS PON S (Damia.): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmc

na pot semblar un acte testimonial que, en absollLt,"' 
pretén tenir per les raons que intentaré exposar de
talladamenL Proposam crear una partida de 22.000.000 
Pts., en concepte de cooperació als plans d 'a i uda al 
tercer món que entenem haurien de ser canalitzat,>, en 
cas d'aprovar-se l'esmena, a través de l'Organització 
Justícia i Pau, junt amb la Coordinadora d'Organitza
cions no Governamentals per al desenvolupament. Es
querra Nacionalista ha exposat, reiteradament, en 
aquesta Cambra, que, com a poder públic, hem d'as
sumir totes les responsabilitats que ens pertoquen sen
se renunciar a cap, hem de legislar alla on podem le
gislar, entenem que l'Executiu ha de governar plena
ment damunt. el seu ambit competencia!, pero també, 
de vegades, convé donar un cert testimoni sobre els 
temes alla on tot o no tenir-hi possibilitats legislatives 
o competencies d'execució, hi hem de tenir, creim, 
una incidencia moral. En certa manera vulI recordar, 
aquí les paraules d'un escriptor mallorquí, Guillem 
Colom, que referít a l'ambít de la cultura, a !'ambit 
de la l!engua, va dir que hauríem de procurar que, 
com a país, alla on no arribas sin les nostres forces, 
almenys que hi arribas la nostra voluntat o el nostre 
esperit. En aguest cas concret, entenem que fer una 
petita aporta ció, petita per les immenses necessitats 
que tenen en aquest camp, de 22.000.000 Pts., és llna 
aportació, tal vegada, important per a la nostra Comu
nitat Autonoma, si bé, tan soIs simbólica per als des
tinataris que baurien de tenir, cas d'aprovar-se aquesta 
Esrnena. I aquesta Esmena continua una línía que Es
querra Nacionalista ha mantengut, reiteradament, en 
aquest Parlament, i és no tenir, precisament, amb nOS
altres, que tan tes vega des se'ns ha acusat de tenir 
una visió casolana, una visió alllada del fet autono
mic, entenem que aquesta Comunitat Autonoma ha de 
tenir una responsabilitat, de vegades, més enlla de les 
fronteres estrictes de les IIles Balears. Record que en 
materia cultural i lingüística, varem plantejar un de
determinat tema en materia de tractat internacional 
referits a les Comunitats que comparteixen amb nos
altres la mateixa Ilengua, fins i tot més enIla de les 
fronteres estrictes deIs estats. Quan hem parlat del 
desarmament, ens hem oposat, encara que fos a nivell 
testimonial, a la presencia d'armes atomiques a les 
IIles Balears, tot aixo per raons molt diverses no ha 
pogut anar endavant plenament. A nivel! internacio
nal, que és el cas aquest, hauríem d'assumir que nos
altres som un poder públic que no viu rullat dins un 
món, sinó que viu dins un únic món i que dins aquest 
món hi ha gravíssims problemes de la qual, a rel deIs 
quals nosaItres tenim una responsabilitat, per bé que 
indirecta i, de vegades, no tan indirecta, responsabili
tat en definitiva i que hern d'intentar afrontar solida
riament. Entenem que la Comunitat Autonoma de les 
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Illes Balears ha de ser una eina, també, de trebaIl 
per aconseguir un món on la violencia, generada mol
tes vegades per les desigualtats i la miseria, sigui cla
rament erradicada. I per aixo, hem de posar a disposi
ció d'aquestes solucions, per fer possible aquestes so
lucions, els mitjans adients, per bé que limitats, l'ideal 
que t enim a les noslres nWl1S, i aqu es ta esm ena va en 
el sentit de fer la nostra petita aportació per crear un 
món m -Ís jusI , més huma, en definiti va, alta on la 
viG10l1cia estigui lararncnl erradicada i alla on regni, 
tal vezada r cQllln í -1 nom e1'aques ta organització que, 
ente1 cm, hauria de canal itz31- aquestá p artida, la Jus
tícia i la Pau. 

El tercer rnón, Si'S. i Sres. Diputats, no és un món 
a part, i quan es lava preparant la defensa d'aquesta 
Esmen a, m'ha vengut a la memoria una frase molt 
eocertada de la Sra. Ghancli, que va clil- que el terco
m ón no era un bloc, sinó que era part d'un únic 
món, i aixu convé que ha tenguem prescnt a l'hora de 
la votació. I t81 vega da convé que ho tenguem present, 
perque aquestes Illes Balcars, que ara gaucieixen c1'un 
alt niveIl de vida, un clels més alts niveIls de vicia de 
l'Estat Espanyol i un clels més alts nivells ele vicia elel 
Mediterrani, fin s fa rnolt poc temps, fins que el tu
risme va transformar les nostres estructures economi
ques, eren unes socicla ls majoritariamenl agt-aries, 
prou ubdcsenvo lupaclcs, í aIla on 110 e ca racterilzu
va, les noslr llles Baleal'S no es carac terilzaven , pre
cj 'am nl, per la arique a. P r lant, ara qu hcm 
de íxal endarrcl-a la pobresa, la miseria, l'emigrac ió í 
altres lacres del subdesenvolupament, peilsem que 
clins aquest món hi ha moItes societats alla on, ni tan 
soIs la simple supervivencia biologica deIs individus 
esta garantida. Per tant, siguem soliclaris, perque les 
Illes Balears haurien agra'it solidaritat, quan no eren 
una societat desenvolupacla, i ara que ho són, hem de 
recordar els que encara viuen dins el que nosaltres ja 
hem deixat endarrera. 

Repassant la trajectoria d'aquesta es mena, per 
cert, m'ha sorpres constatar l'abstenció del Grup So
cialista dins la Comissió, francament, m'agradaria 
m'explicassin en nom de que, esp r que no cm diguin 
qlle l'ajllda al tercer món és una osa exclusiva del 
Govelll Cen.lral, perquc Cl"cim que en aquest sentít tots 
cls esfors:o seran pocs per acol1seguír erradicar aques
la mi erja j aquest subdesenvolupament del tercer 
món. Entenem que no hi pot llaver cap raó d'Eslal 
que passi per damun l una. raó de majar solídaritat 
11l.ul1ani taria amb aqueSls paIsos, i fins i tot m'atreví
ria a diL' més, cree que a nivell d'estricte egoisme, se
ria onvenient que ens plantejassirn amb profunclitat 
aquests problcmes, e l lercer móo no é un fct passiu, 

ínó que és un fet dinamic, i que s i aquesta miserja 
i aquest subdesenvo.Iupament no s6n erradicats pcr la 
via de la solidaritat internacional. com ara proposam 
aquí, hem de recordar que aquest tercer món impul
sara, com ha impulsat aItres vegades sortides violen
tes als seus problemes, recordern als qui lamenten que 
aIla on hi havia la Rússia zarista hi hagi ara una Unió 
Sovietica, recordem que una deriva de la miseria de 
l'altra, recordem als qui temen la Revolució Salldlnis
ta que abans de la Revolució Sand.inis ta hi havia el 
Sr. Somoza, com a l'iIla de Cuba, abans d 'En asl1'o 
hi havia el regim corrupte del Sr. Batista. 

En definitiva, les Illes Balears, com a part de ¡'Eu
ropa mediterrania han de ser conscients que han 
d'aportar la seva petita, pero no desdenyable coHabo-

ració, a fi que aquest tercer món comenci a caminar 
cap a unes vies de desenvolupament i de progrés. Per 
tant, el que proposarn, amb aquesta esmena, és, en 
definitiva, un acte de justícia i no un acte de caritat, 
és un acte de solidaritat modest, pero no insignificant 
a part, a favor d'una part de la humanitat quc intenta 
sobreviure i arribar a unes condicions mínimes de dig
nitat humana . No val amagar-nos darrera una cemoda 
excusa que no és competencia nostra, ho és perque 
no hi ha r es huma que ens sigui estrany, vivim clins 
un món i som solid aris i ho volem esser de tots els 
seus pobles . 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies Sr. Damia Ferra Pons. 
Té la paraula el Sr. Joan Verger, del Grup Po

pular. 

EL SR. VERGER POCOV1: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esme

na ens podria acol1duir a una (üsCllss íó filoso(ica que 
nosa /tres, en part, compartim, damun l le ajudc a l 
tercer món, pero com qu ' p nsam que de prés de la 
llarga expo ic ió que en ha fet e l nseIl r de l PSM, 
el Diputa r d J P M, ja ho ha (lit practicamenl 1.0l, 
pero el que no alLTes cl'eim és que no és des de les 
Comunitats Autonomcs alta on hall de fer les ajudes 
cap al tercer món, sinó, precisament, des de l'Estat 
Central, des deIs Pressuposts Generals de l'Estat, ca
nalitzats a través del Ministeri d'Assumptes Exteriors, 
alla on s'han de produir aquestes ajudes, ben cóntro
lades i ben clirigides, per la resta, podríem discutir si 
és just o no és just, a tots ens agradaria enorrnement 
ajudar el tercer món, pero, com he dit, el camí encer
tat que creim que s'han d'emprar és els Pressuposts 
Generals de l'Estat, via Ministeri d'Assumptes Exte-
1'iors" perque creim que d'aquesta manera poden arri
bar els diners amb una justícia i amb una distribució 
molt equitativa i de l'altra manera pot ser que es pe1'
din pel camí. 

Moltes gracies. A posta, nosaltres rebutjarem 
aquesta Esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Esperava un 

raonament més consistent i no l'excusa que ja ens te
míem, no és cap discussió filosófica perque qua n 
estan en joc les vides de mol tes persones, i és cert 
que 22.000.000 pts. poden semblar una gota d'aigua, 
ho són, tal vegada dios les Dles Balears, a Ila on hi ha 
una economia desenvolupada, pero no ha són en abso
lut aIla on ni tan soIs es garanteix, com he dit abans, 
la supervivencia biologica del inctividus d'un día pet 
¡'alIfe , i. el clarrer cas, pe ro se'n podrien treur mol
tí irns més, podría se l' el cas d'E tiopÍa amb les irnat· 
ges que toes vostes r corden, via televisió. 

Cl'eim que l'Estat Central, via Pre supost , té une 
r sponsabilita ts, pero nix.o no impedeix que les Co
muni lats Autonom s la tenguin també i pr u gl'cu. 

reim que la nostra Comunilat Autónoma no es pot 
amagar dan-era una excusa farisaica que utilitzam 
quau ens convé, d.e dí1', aíxo no és compet n cia nostra, 
per no enrrontar uns determínats problemes. Dins 



1048 DIARI DE SESSIONS / Núm. 32 / 13 i 14 ma~ del 1985 

aquests Pressuposts, mil milionaris d'aquesta Comuni
tat Autonoma, els 22.000.000 són una gota d'aigua cer
tament, pero una gota d'aigua que per a aItres és un 
oasi que els permetri:l o els podria permetre, si vostes 
volguessin, tal vegada una supervivencia encara que 
precaria. No, pareix que vos tes no ha valen entendre, 
jo comprec que vostes que gestionen uns interessos 
d'una dreta que no s'ha caracteritzat mai per la solj
daritat internacional, i sí s'ha caracteritzat i es ca
racteritza cada dia, a través deIs seus Portaveus de 
mitjans de comunicació, siguin els que siguin, i vos tes 
ja m'entenen, de recordar-nos el perill de les revolu
cions generals per les miseries del tercer món, senyors 
meus, jo cree que estam aquÍ on ha d'estar cadascú, 
nosaltres som solidaris, vostes no ha valen ser i s'excu
sen que aixo són responsabilitats de l'Estat Central, i 
llamentam molt que, ni tan soIs hagin pogut assumir 
que vivim dins un món, alli:l on la solidaritat no és 
un acte voluntariste, sinó que és una obligació de tates 
les societats. 

Moltes gracies. 

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

la? No. 
Debatuda aquesta esmena, passam a la votació 

d'ella. Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor de l'Esmena 211, es valen posar drets, per 
favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a

questa Esmena 211, es poven posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

n'hi ha. 
Donaré compte del resultat i llavors donaré la pa

raula per expIícació de vot. 
El resultat ha estat de 23 vots a favor i, en con

tra, 28. 
Té vosté la paraula, disposa de deu minuts de 

temps. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Per dues coses, sense entrar en el debal. Cree que 

el representant d'Esquerra Nacionalista, Sr. Pans, ha 
comes un error quan ha dit que nosaItres en Comis
sió havíem votat en contra d'aquesta Esmena, nos al
tres varem votar a favor d'aquesta Esmena en Co
missió. O que ha dit que ens havíem abstes, nosaltres 
varem votar a favor d'aquesta Esmena en ComiSSló 
i ho volíem deixar claro Per una aItra part, volíem dir 
que, si bé estam d'acord que l'Estat hi dedica una part 
del Pressupost, no encara és la de 7 %, perq' una pa:;-t 
del Pressupost a l'ajuda al tercer mon, creim que no 
esta de més que les Comunitats Autonomes a través, 
com diu bé aquí, de Justícia i Pau de Mallorca, fuci 
aquesta petita aportació. 

Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de la seva intervenció. 
Per que em demana la paraula? 

EL SR. PONS PONS (Damia): 
Sí, per una qüestió d'ordre, Sr. President, perque 

la meya informació és que hi havia hagut una absten
ció dins Comissió, per tant, prec disculpes al Grup 
Socialista. Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
A voste. 
Les Esmenes 212, 213, 14 i 15, se m'ha fet arribar 

pel Portaveu del Grup E squerra Nacionalista que se
rien defensades conjuntament, sembla que les havia 
de defensar el Sr. Sebastii:l Serra, no essent el Sr. Se
bastia Serra present, em sembla que li he d'aplicar 
l'article 69 del Reglament que cns recorda que quan 
un Diputat que ha fet saber a la Presidencia que ha 
d'intervenir no hi és en el moment, exepte que el 
substitucixi un de vostes , (Pausa) ... 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS; 
Sr. President. .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 

.. 

Hi ha hagut una necessitat imperiosa per part del 
Portaveu d'Esquerra Nacionalista, jo pregaria a aques
ta Mesa si tengués l'amabilitat de decretar uns mi
nuts de recés, per tal d'ordenar de bell nou, per part 
del nostre Grup Parlamentari el debat. El motiu de la 
sortida del nostre Portaveu és, en el nostre entendre, 
molt justificada i la farem arribar a la Mesa del Par
lament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. Aquesta Mesa reconsiderara el que voste 

li acaba de proposar, i, tanmateix, anava a decretar 
un descans, el decretarem ara, de quinze minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Reconsiderada la posició i la petició del Grup Es- ' 

querra Nacionalista, aquesta Mesa del Parlament con
cedeix la paraula al Diputat Joan Francesc López Ca
sasnovas per defensar conjuntament les Esmenes 212, 
13, 14 i 15 en no poder-ho fer el Diputat Sr. Sebastia 
Serra Busquets perque, segons ens han fer saber, 
sembla que son pare esta dins una situació clínica, el 
Sr. Sebastia Serra Olivero 

Té la paraula el Sr. Joan López Casasnovas. 

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS; 
Grades, Sr. President. S'ha demanat que es trac

tes sin conjuntament aquestes es menes, perque creim 
que s'inclouen totes elles dins un mateix esperit que 
és el de rebaixar despeses, sinó del tot superflues, sí 
almanco poc justificades. També es refereixen, algu
nes d'elles, a dietes de locomoció i trasllat, a aItres 
de promoció i estudis, que no es concreten i, en de
finitiva, es tractaria que la Comunitat Autonoma de 
les Illes Balears tingués una política de major auste
ritat o, si més no, que les partides vinguessin molt 
determinades, amb manco ambigüetats i amb més 
concreció. Per a<;o, creim que es poden posar en vo
tació conjuntament, perque tates elles es refereixen a 
les mateixes actuacions. D'altra banda, també volem 
assenyalar que hi ha despeses importants, per exem
pIe, de 2.700.000 pts. que figuraven també l'any ante
rior, de les quals no coneixem, encara, en aquests mo
ments, en que s'ha liquidat, quin ha estat l'ús, la uti
lització que ha tingut aquesta partida. 

Grades, Sr. President. 
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EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Francesc López. Té la paraula 

el Sr. CristOfol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. López Casasnovas, dir-li que en 

aIXO té tota la raó, hi ha partides del Pressupost 
d'aquest any passat que encara no se sap quina quan
titat s'ha gastat 1 no s'ha gastat, és logic, hem de te
nir en compte que una de les previsions que té el 
nostre Estatut és que el Govern presentara la liquida
ció del Pressupost al Parlament, i per aixo té un ter
mini que acaba el mes d'abril, encara falten dos me
sas per arribar al mes d'abril i, com és logie, fins 
que s'aeabi el termini no es presentara la liquidaeió 
deIs Pressuposts. 

La primera es mena d'aquest bloc que jo intenta
ré aclarir, la primera, eom die , és la 212 i amb aques
ta pretén deixar la partida que té el President per 
despeses de locomoeió i tras11at a 500.000 pts., real
ment molts pocs viatges es poden fer amb 500.000 pts. 
de cap a cap d'any, per tant pensam que en aquest 
aspecte és una esmena que no té sentit, no té ni cap 
ni peus, ni per 011 agafar-Ia. 

La segiient Esmena, la 213, és una esmena a11a, és 
a dir, és una esmena que ja s'ha vist, anava en conso
nancia amb la 112 del Grup Socialista, i si nosaltres 
no hem estat d'acord a deixar les despeses de promo
ció i estudis a 3.000.000 i mig de pts., com és logic 
no estam d'acord, en aquest cas, a deixar-Ia reduIda 
a 1.000.000, que encara és manco, com és logic, en 
aquest cas, la nostra postura queda ben clara, els nos
tres arguments han estat exposats ja, quan hem fet la 
crítica a l'esmena 112 del Grup Socialista. 

Presenta també una altra esmena que és la 214, 
aquesta esmena en concret va dirigida a la Vice-Pre
sidencia, a reduir les dietes, les despeses de dietes de 
lo como ció i tras11at, el tema aquest ja també l'hem 
vist, perque anava en consonancia amb l'esmena 114 
del Grup Socialista, i em remet als mateixos argu
ments que hem emprat 1'altra vegada. 

1 té una Esmena, que és la 215, que aquesta, és 
dir, si hi ha qualque esmena que no tengui ni cap ni 
peus dins totes les esmenes que s'han fetes al Pressu
post, és aquesta. Perque aquesta partida de despeses 
diverses o despeses específiques és un concepte que 
sempre que he pogut 1'he aclarit dins Comissió, són 
precisament les que fan referencia a la funció normal 
i típica que desenvolupa el servei. Quina és la finalitat 
d'aquesta partida de 1.350.000 Pts. que vostes proposen 
reduir-la a 100.000? Doncs aquesta partida és la parti
da que esta contemplada, únicament i exc1usivament, 
per pagar les despeses de procuradors, de procuradors 
en el casos de canten ció de plets que du la Comunitat 
Autónoma, i ja em dira voste si deixam aquesta partida 
reduIda a 100.000 pts., quins honoraris de procuradors 
es podran pagar amb 100.000 pts. en relació a tots els 
Contenciosos que es presentin o plantegin a la Comuni
tat Autonoma, realment és una esmena que li agrairia, 
Sr. López Casasnovas, una esmena que li agrairia que 
la retiras sin. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Vol replicar? 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Sí, molt breumel1t, grades, Sr. President. Bé, en 

primer lloc, Esquerra Nacionalista-PSM entén que el 
President de la Comunltat Autonoma i el seu Vice
President ho són de la Comunitat Autónoma i, en con
seqüencia, els seus despla<;aments no han de tenir un 
ambit realment internacional ni han de tenir un am
bit excesivament luxós i, en conseqüencia, els despla
~aments, jo no diré que 500.000 pts. siguin les pes se
tes necessaries i imprescindibles, igual podríem dir 
referent a la despesa de procuradors, pero és evident, 
també, qu d'enlrnda, col'locar una despesa de 2.700.000 
pts. en aquesta pal·tida en sembla realment excessiu 
i de mala jllsLificació davanl l'opini6 pública. 1 quant 
aLs contenciosos i plets, jo desitjaria mol'l, Sr. Soler, 
que la Comunitat Autónoma no hagués de desprendre 
dincrs públics amb conlenC~OsQ i plets, jo esper que 
l'acluaeió del Govern Au onoro faci possible que aques
ta partida, si no funciona amb 100.000 pts., com nos
al tres voldríem, almanco, almanco no tengui 1.300.000, 
com en principi es preveu. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, hi ha vegades segons quines coses 

i, en aquest cas és voler fer front als honoraris de 
procuracLors amb 100.000 pts., a~xó dones, com dirien 
al meu poble és }'invenL de la amaroilla, amb 100.000 
pt . no es pot prelendre que la Comunitat Autónoma 
faci [Tonl a tates les despeses que originln les despe
ses de procuradors, en tots els piees en que participa 
la Comunitat Autónoma, és di!", la quaniitat realment 
és ridícula. S'ha pressupostat 1.350.000 pts. que és una 
xifra incrementada de l'ordre del 3 o el 4 %, a la que 
ja ve en el Pressupost de l'any 84. Per favor, tenguem 
un poc les coses clares, amb 100.000 pts. no es paguen 
els procuradors. Quant a viatges, nosallres entenem, i 
així ho ha fet el President que a vegades és necessa
ri, sobretol essen com som una regló turística, que 
e facin viatges que tenguin un caire de promoció tu
rística, i així ha esta fent la Comunital Autonoma, ho 
esta fenl el President de la Comunitat Autonoma i. 
fins i tot també li puc dir, i aixo em consta, perque 
tenc informació sobre aquest tema, que hi ha qualque 
membre de qualque Conselleria responsable de qual
que area, que no diré quina, que també es dedica a 
fer qualque viatge en aquest sentit, pens que si ho 
fan els Consells Insulars també és una cosa que, amb 
més sentit, amb més logica pot fer també la Comuni
tat Autónoma. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Acabat el debat sotmetem a votació les Esmenes 

212, 13, 14 i 15. Sí, per explicació ... Per que em de
mana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És una qüestió d'ordre per a la votaci6 previa. És 

que nosaltres demanarÍem que la votació fos la 212 i 
la 215. 

EL SR. PRESIDENT: 
12 i 15? 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
12 i 15 i les altres, i les aItres dues, és clir, dues 

votacions distintes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Conforme. 
Per tant, se sotmet a votació l'Esmena 212 i 215. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 3 vots. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

Queden rebutjades les esmenes 212 i 215, ' que han 
tengut 3 vots a favor i 49 en contra. 

1 quant a les Esmenes 213 i 214, les Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor d'aquestes esmenes, es vo
len posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 

d'aquestes esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Per tant, queden rebutjades, també, aquestes dues 

esmenes per 24 vots a favor i 28 en contra. 
1 passam a la Secció 12, Turisme, per tractar les 

Esmenes 1,22 a 126 del Grup Parlamentari Socialis
ta, ... ah, sí, perdoni.. . gracies, Sr. Vice-President. 

Passam a la votació de la Secció 11 en el seu con
junto 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa
vor d'aquesta esmena 11, es volen posar drets, Secció 
11, es volen posar drets, per favor? Que votin a favor. 

Recompte. Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que votin en ' contra 

d'aquesta Secció 11, es volen posar drets, per favor? 
21, 22. 

Poden seure, moltes gracies. Abstencions no n'hi 
ha. 

Han votat en contra 22 vots, a favor 28 vots. Per 
tant, queda aprovada la Secció 11. 

1 passam, com deia abans, a la Secció 12, Turis
me, a la qual hi ha cinc esmenes vives, quatre del 
Grup Parlamentari Socialista i una del Grup Parla
mentari Esquerra Nacionalista. Pel que pertoca a les 
esmenes del Grup Parlamentari Socialista, se m'ha 
fet saber que les defensaria el Diputat Sr. Antoni Cos
ta, conjuntament. Té la paraula el Diputat Sr. Antoni 
Costa. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Hem demanat 

defendre aquestes esmenes conjuntament perque en
tenero que la política de la Conselleria és global i, a 
voltes, es difícil de defendre una esmena concreta 
sense tenir en compte altres factors que incideixen 
damunt el Pressupost. Entenem clarament que el Pres
supost havia de ser el marc d'actuació de cada Con
selleria i que havia de reflectir la política concreta 
que éada Conselleria té per a la nostra Comunitat. I, 
realment, hem de dir que si la partida pressupostaria 
que té la Comunitat Autonoma per a Turisme vol ser 
un reflex de la realitat de les nos tres illes, jo crec sin
cerament que no ho ha acons~guit. Quan die que 
aquesta partida no ho ha aconseguit és perque crec 

sincerament, que aquesta partida és insuficient, és 
ben clarament insuficient per a les necessitats que el 
sector turístic té a les nostres illes, per a les actua. 
cions que la Conselleria de Turisme per dur a tenue 
el seu propi programa hauria d'acometrc i perque, en
demés, és un programa que no té els objectius clars, 
que no esta especificada clarament i que, endemés, 
em preocupa que hi hagi una falta de coordinació 
molt greu amb altres Conselleries clau d'aquest Go
vern, com poden ser la Conselleria d'Obres Públiques, 
en relació a la infraestructura. Hem sentit com es 
deia, avui, aquí, en aquest Parlament, que no hi ha
via unes prioritats en el tema d'infraestructures, i 
aixo és realment greu i s'agreuja no només com una 
ConselIeria d'inversions que és la d'Obres Públiques, 
sinó perque afecta, realment, el sector més important 
de la nostra economia, l'afecta d'una manera molt 
preocupant, i no se'ns dóna, en aquest Parlament ni 
en Comissió, explicacions d'aquesta falta d'actuació. 

Pero entrant en temes concrets que se'ns proposen 
en l'actuació d'aquesta Conselleria, se'ns proposa, per 
exemple, una partida de 40.000.000 pts. que quan se'ns 
justifica se'ns diu que servira per comprar tractors, 
per netejar platges, i, sincerament, no és aquesta l'ac
tuació, i aixo esta dins Comissió, no són aquestes les 
actuacions que necessita el sector turístic a les nos
tres illes. 1 en cas que es vulguin fer les platges ne
tes, realment, no és aquesta la forma de fer-ho ni la 
manera de dur-ho a terme, si es volen fer les platges 
netes, cosa que crec que és bastant necessaria a les 
nostres illes, que es faci a través de conceptes clars, 
amb prioritats ciares i que es digui quines actuacions 
concretes es volen fer i que no sigui, no ja la sobras
sada penjada, que aixo no és, sinó la xocalata ... , que 
és realment el que és el Pressupost d'aquesta Conse
lleria. 

Es diu també, es fa comptes de contractar un en
ginyer i un arquitecte, és una cosa que se'ns va ex
plicar, i que nosaltres no entenem, i no entenem per
que no comprenen que dins un Govern alla on té una 
Conselleria com la d'Obres Públiques, altra vegada, 
que té equips tecnics i que si s'han d'incrementar 
aquests equips tecnics seran molt més utilitzats o po
dran ser molt més utiJitzats, dins la Conselleria 
d'Obres Públiques, que no si comen¡;:am a contractar 
personal a cada una de les Conselleries, que resultara 
infrautilitzat, que no sabrem moltes vegades que hem 
de fer amb ell, i creim que tampoc no és aquesta una 
actuació clara ni una organització clara d'un organi
grama per a turisme. Entenem que la falta de coor
dinació arriba a aixo, perque si no, no es proposaria 
ja contractar aquest personal tecnic dins aquesta Con
selleria i sí es proposaria fer una actuació interna 
dins el Govern i que els plans que ·haguessin de ser 
elaborats per aquests tecnics els fes la Conselleria 
d'Obres públiques. 

Pero, hem de dir que no són els problemes més 
greus, tots aquests, el problema més greu és molt més 
de fons, el problema més greu és l'elaboració pressu
postaria, som aquí, a unes illes que són eminentment 
turístiques, som a unes illes on el sector turístic re
presenta un gran percentatge del seu producte inte
rior brut, i quina és l'actuació d'aquest Govern amb 
el sector turístic? Dones, és la mateixa que podria fer 
la Comunitat Autonoma d'Extremadura, per dir-n'hi 
una. També li podria dir CanHlbria o qualsevol altra. 
Que ha fet el Govern de la Comunitat Autonoma? Ha 

¡ 
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aC1afat unes tran ferencies que han vengut de l'Estat 
c~ntral i les ha aplicat, com un reflex identic del que 
estava fent l'Estat Central, i l'Autonomia no és per a 
aixo, l'Autonomía és per adaptar els Pressuposts a les 
circumsalllcies de cada ComuniCat, i aquesta és una 
de les coses que ns fa diferents, aquesta és una de 
les coses que realment ens diferencia de moHes alt:r s 
Comunitats de l'Es tat Espanyol, i aquesta és una de 
les actu3cions que h avia de tenir en compte el Go
vern a 1'hora el'elaborar el Pre supost j a l'bora de 
la eva actuació. 1 i ha, com és natural, altres actua-
i ns que n nt nem perquc no estan ben csp cifka-

des, per exemple, programes d'ac tuació per amillarar 
zones turistiques, que nosaltres lü estarfem d'acord, 
pero hi es tadem d'acord sempre que ens di~ quines 
zon es vol n nüIl far, quines millores es volen fer 
en aqueste zones i amb qui coroptaran a l'hora d 
dur a terme aquestes millores, p rqu enyor , a I'ho
ra de fer [romoci6 lud ('ica, a I'hora d'anar a les [j 
res luds Lique a que va aquesta Consell ria, len no
ticies que es ompta moje poe amb el ConseUs 111-
ula r , molt menys, moJt mcnys amb els Ajunlamenls 

i, per descomptal, no e fa arribar, a través deIs ca
na ls que iguin nc e sa ris, a molts del hotelers o deis 
cmWres ar i lun lics de le lU es . Vos tes fan una pro
mo ió luristlca que la tan a través deis fomcn ts de 
turisme, i nosaltres no estam en contra d'aquesta po
lítica, pero creim que no ha de ser un xec en blanc, 
aquesta política, ha de ser una política de conceptes, 
alla on els foments s'obliguin a fer unes actuacions 
concretes i que' siguin elaborades pels responsables 
polítics del Govern de la Comunitat Autonoma, i aixo 
no ho veim dins el programa d'actuacions del Conse
Her, i no ho veim i ens ap mal perque ens agTadaria 
que hi fas. Vull dir que aquesta és la primera vega
da que sorlim en aquest ParJament, per fer una críti
ca de l'actuació turística c1'aquest Govern, si no can
via, die que no sera la da rrera, tenim ja plantejades 
InterpeHacions dins aLtres temes que ens afecten. Ens 
va sorprendre, el gener, que' la Comissió de Turisme 
en <ligués que el Pl'eSSupOsl de promoci6 exterior, 
d'actuacions a )'cxterior anava llcaminat basicament 
a Alemanya i Anglaterra, aixo és, Sr. Conseller, em 
permeti, com si un banc donas tot el seu risc a dos 
clients, si un client Ji falla, esta en banca rompuda. 
Aixo no és una política que siguin convenient per a 
les nostres Illes, aquesta política s'ha de diversificar 
i no es diversifica només amb paraules, es diversifica 
amb actuacions concretes a altres PalSOS que poden 
ser potencialment c1ients nostres, i aixo no s'ha fet, 
hi ha contradiccions tan grosses com que a un deIs 
programes que ens propasa ens diu que va encami
nat a aplicar la. normativa contra incendis i a la seva 
compareixen<;a en Comissió, ens diu que aquesta nor
mativa no s'aplicara perque estan esperant que en
trero al Mercat Comú i que pugui ser una normativa 
que sigui ja establerta als nivells europeus. Hi ha tata 
una sede d'actuacions que no les entenem, sincera
ment, i hi ha una altra actuació que tampoc no ente
nem. Quan la Comunitat Autonoma va afer promoció 
a l'exterior, ha de fer promoció de la Comunitat Au
tonoma, i la Comunitat Autonoma la representen qua
tre illes, perque la cinquena no pot tenir accés a la 
promoci6, no té oferta, i creim que són aquestes qua
tre illes les que han d'estar presents, continuament, 
er: aquesta promoció, i que cap d'elles pot ser discri
mlDada i que s'han de ten ir en compte, molt seriosa-

ment, els percentatges de places turístiques que tenen 
cada una d'elles, que s'ha de tenir en compte quina 
oferta té cada una d'elles i que s'ha de tenir en 
compte en tot moment, que s'ha de donar una aUra 
agilitat a l'economia política de la noslra Comunitat i 
que no es pot fel- wla políLica turística només des 
d'un despatx, s'ba de sortir al carrer. s'ha de parlar 
amb els empresaris, s'ha d'anar a les zones turÍ ti
ques i veure realment els problemes que ten en, i te
nint un sector que era punter a la nostra economia, 
que era punter dins rEstat Espanyol, i que esta pre
nint en els últims temps i ens estam quedant endar
rera, 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Diputat. 
El Conseller Sr. Jaume Cladera té la paraula. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Costa, pri

mer de tot, el que li vull dir és que jo tenia anotat 
aquí quatre esmenes, voste d'una no n'ha fet ni me n
ció, l'ha confusa, completament, la qual cosa denota 
una falta de seriositat molt grossa, venir a un Parla
ment i no xerrar del que ha plasmat damunt les es
menes. 

Jo supos que voste, quan ha arribat a unes con
viccions per pertanyer a un determinat partit, ho ha 
fet a través d'unes vivencies, i supos que també, a tra
vés d'unes lectures. Hi ha una lectura molt important, 
d'un famós socialista que diu que abans de fer cap 
actuació s'ha de fer una analisi concreta de la situa
ció concreta, cree que no fa falta dir-li qui és el nomo 
És una pena que un socialista com voste no faci ús 
d'aquest lema que és primordial. 

L'Esmena 122, tracta de contractar un arquitecte 
i un enginyer, i li explicaré per que, i ho vaig expli
car a la ' Comissió. Nosaltres hem de donar uns per
missos, unes autoritzacions previes, aquestes autoritza· 
cions previes s'han de donar des de la Conselleria de 
Turisme i s'han de donar damunt planols, i nosaltres 
no tenim cap tecnic per interpretar els pHmols, ens 
vénen damunt els planols projectes electrics que dins 
la Conselleria no hi ha cap persona que pugui inter
pretar degudament, ens vénen projectes d'incendis 
que, die de passada, també és una altra trista confu
sió, jo vaig dir a la Comissió que s'havia tret un de
cret d'incendis i que aquest deeret s'anulava perque el 
Mercat Comú, un representant espanyol en el Mercat 
Comú, va venir a unes setmanes que va organitzar la 
Conselleria d'lnterior, i ens va fer unes reflexions 
dient que si s'aplicava aquest decret, en entrar al Mer
cat Comú, no estariad'acord amb la normativa, i nos
altl'es, immediatament, agafant les seves suggerencies, 
el varem rectificar, varem fer un altre decret, i és al 
carrer i esta en vigencia, no es pot venir aquí i dir co
ses d'aquest tipus, Sr. Costa, s'ha de venir informat. 
Quant a, tonlant a ¡'arquitecte i tomant a l'enginyer, 
quan es presenta un projecte alla on no hi ha septic 
de clavegueram i es presenten unes fosses septiques, 
hi ha un voluntad que sapiga interpretar si aquestes 
fosses responen a la utilitat que s'ha de fer d'elles. 
Nosaltres tenim la desgracia de tenir la responsabili
tat deIs Centres d'lnteres Turístie, els Centres d'lnte
res Turístic tenen un pla d'ordenació urbana aprovat, 
i nosaItres hem de donar permissos, hi ha vegades in-
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formes favorables quan no són obres turístiques, pero 
quan són obres turístiques hem de donar, fins i tot, 
11icencies d'obres, i les hem de donar interpretant els 
planols, per tant ens fa falta un arquitecte. Estam ela
borant una reclassificació d'allotjaments hotelers, 
d'acord amb la Secretaria General de Turisme, per 
fer una classificació d'allotjaments hotelers és normal 
que es necessiti la coHaboració de tecnics, estam fent 
un pla sectorial de campings, és ben normal que ne
cessitem un tecnic, i aixo no vol dir que no hi hagi 
coordinació amb la Conselleria d'Obres Públiques, per
que a una Moció que es va presentar aquí, per eslu
diar l'estat actual deIs Centres d'Interes TUrÍstic, l'ha 
.feta un tccnic de la Conselleria d'Obres Públiques, 
perque nosaltres, en aquell moment, no en teníem. Hi 
ha un projecte, com vostc sap, de fer una escob d'hos
teleria, si voste creu que no es necessita un arquitec
te per fer un seguiment d'una obra que se'n pot anar 
a 200.000.000 Pts., jo crec que no, no estic d'acord amb 
el que vostc pensa. 1 11avors hi ha una altra cosa molt 
més important, a la revisió deIs Plans Generals de les 
Normes Subsidiaries deIs municipis turístics, la Con
selleria de Turisme forma part de la Comissió Pro
vincial d'Urbanisme, pero jo no tenc temps material 
d'estudiar-me el~ temes, en tota la seva extensió, a 
l'hora d'anar a la Comissió Provincial d'Urbanisme, el 
normal que és? Que cada vega da que surti informa ció 
pública a un Pla General o a unes Normes Subsidia
ries, es tengui un arquitecte perque ens informi a la 
Conselleria que pot afectar al desenvolupament turís
tic, i nosaltres anar informats a la Comissió Provin
ciaU d'Urbanisme per prendre les mesures oportunes. 
Cree que tot aixo són arguments suficients per justifi
car la contractació d'un arquitecte i d'un enginyer. A 
part que li vull dir una altra cosa, nosaltres tenim 
quatre vacants dotades de tecnics, amb els doblers, 
per tant no és increm'entar cap tipus de despesa. 

L'esmena 123, que voste ha obviat, xerra de 
40.000.000, pero xerra de 40.000.000 destinants a sub
vencionar interessos a empreses, i voste m'ha xerrat 
«de otras calendas», si llavors voste vol xerrar d'a
questa esmena, jo Ji contestaré. 

L'esmena 124 i 125, una cosa sí li vull dir, jo estic 
completament d'acord que el Pressupost de la Conse
lleria de Turisme és insuficient, i feim tots els tipus 
d'esfor~os perque aquest pressupost s'augmenti, el que 
succeeix és que la limitació pressupostaria de la Co
munitat, a vegades, no dóna més de si, moJtes discus
sions tenim entre nosaltres, per poder arribar alla 
on hem arribat, no podem oblidar que l'any 83, el pres
supost de la Conselleria de Turisme era zero, i enguany 
té un pressupost destinat a promoció de 120.000.000 
Pts. que no és quantitat, ni tan soIs, mitjanament su
ficient per anar' afer promocions d'envergadura. Quant 
a, ja que voste no discuteix les xifres, sinó que discu
teix, i amb aixo Ji accept les seves crítiques, la ges
tió quant a promoció de la Conselleria de Turisme, 
la relació amb els distints Consells, la relació amb 
els foments i la concentració de promoció del s PaISOS, 
bé, en primer lloc li vull dir una cosa, hi ha una po
lítica promocional completament definida a la Conse
lleria de Turisme, ji és que les promocions es fan 
d'acord amb els tour-operadors, totalment, aixo pot 
agradar o no pot agradar, pero aquí hi ha una 
cosa que s'ha de saber clarament, l'oferta esta en 
mans deis empresaris de les nos tres illes, pero la 
comercialització d'aquesta oferta, per sort o per 

desgracia, la fan els tour-operadors, i si la fan 
els tours-operadors, a110 normal, el sentit comú diu 
que s'han de fer la comercialització i la promoció 
a través deIs tours-operadors, perque al contrari 
no hi haura manera que tenguin eficacia de cap 
classe. Per que concentram les promocions a dos 
paIsos? Primer, perque hi ha casos tan, tan exagerats 
com l'illa de Menorca que té el 82 % del seu turisme 
concentrat al mercat briUmic, el cas d'Eivissa, el 54 % 
esta concentrat al mercat brlt~mic, i al cas de Mallor
ca, quasi el 38 % esta concentrat al mercat briUmic i 
el 32 %, al mercat alemany; són xifres que són difícils 
de rebatre. Nosaltres hem dit, moltes de vegades, que 
no estam per la concentració de mercals, pero el que 
no podem fer de cap manera és anal' a promocionar 
un producte si darrera no hi ha la comercialització, és 
a dir, avui Europa, a nivell de masses, no pot' viatjar 
si no és a nivell de Charter, perque, per exemple, un 
vol des de Londres a Palma o des de Londres a Eivis
sa, anar i venir, val 70.000 Pts., que són les vacacions 
que valen 14 dies en temporada alta amb un tour-ope
rador; per tant, és molt difícil que nosaltres puguem 
anar a altres paIsos si darrera no hi ha el suport deis 
charters i el suport deIs hotels que hagin donat allot
jament a aquests charters; tot aixo és fonamental, té 
la seva dinamica, si no es coneix, clar que és molt 
senzill dir hauríem d'anar afer promoció a altres paI
sos, pero i si no hi ha charters? No vendran, Sr. Costa, 
no vendran de cap manera, i si no hi ha allotjaments 
no vendran de cap manera, jo compren e que voste 
tregui una rialleta sarcastica, tal vegada és pel seu 
desconeixement del tema, no ha sé. 1, no sé que més 
m'ha dit, perque ha estat tan anarquic a la seva expo
sició que no s'ha adaptat a cap de les esmenes, que 
no sé ... 

Quant que la Conselleria de Turisme no ha fet 
res, bé, jo comprenc que voste ho digui, que sigui la 
seva obligació dir-ho, pero, per exemple, Ji puc dir 
que s'ha tret un Decret contra incendis, per dues ve
gades, com li he explicat abans, que hi ha un Decret 
d'ascensors per la doble porta, que hi ha una Llei 
d'apartaments aprovada per aquesta Cambra, que hi 
ha una Llei de trenta metres, que hi ha, en esbós, un 
Pla d'Ordenació Turística del litoral que sera presen
tat en Comissió d'acord amb la Conselleria d'Obres 
Públiques, no es fara independentment, evidentment, 
per la Conselleria de Turisme. 1 quant als temes de 
la discriminació de les Illes, jo Ji puc assegurar que 
s'intenta fer una distribució més o manco justa, quant 
a l'oferta turística que té cada una de les IHes, jo em 
sorpren el que voste diu, no n'he tengut mai coneixe
ment per part de cap Consell Insular que m'hagi fet 
rebre, que m'hagi fet arribar aquestes inquietuds de 
discriminació, pero si voste les expressa deu ser per
que les ha sentides, jo prenc nota d'elles, pero només 
li voldria dir que l'any passat, a Eivissa, eS: varen 
invertir, aproximadament, 35.000.000 Pts. d'un pressu
post de 70. De vegades, aquí, el que esta succeint, amb 
aquests temes és que la gent de Mallorca és massa 
pacífica, perque un dia arribara que els mallorquins 
arribaran a dir: «A veure, pero, quina és la distribució 
real que eS fa aquí?» No es tracta d'anar a treure «pe
leas callejeras» entre illes, perque bastant afer tenim 
per construir una Comunitat Autonoma, pero tampoc 
no serveix que em digui que hi ha una discriminació 
entre les IIles. Quant a la distribució d'inversions per 
a enguany, no, mai no ens hem fixats en la celebre 

--
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divisió aquesta del 10 i mig, ellO i mig i el 79 i mig %, 
sinó que, com li dei a abans, hem intentat esser justs 
a la distribució cap a cada una de les rHes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. El Sr. Antoni Costa, 

té la paraula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sr. Conseller. Que jo hagi parlat 

deIs 40.000.000 de subvencions a empreses, no l'ha d'es
Lranyar, no és que jo m, n'amagui d'haver fet aq uesta 
esmena ni el Grup Sociali la se n'amagui, aixó és sim
p.lem ' nL ubvencionar benefids, i . s una acluaci6 que 
na serveix per a res dios aquest sector, s6n 500.000.000 
d'inversió, en aquest seclor, j voste sap qu aixo no 
té cap incidencia, pero jo ti he feL una critica, perque, 
11 més, aqu> ta esmeJ1;), e l que feim, nosal Lres, és dtu·· 
la aLla 011 hagi de ser una ac tuació molt més energica 
de la COL1setlcl'ia, que és la promoció ex.terior, no hi 
ha aItra raó que aquesta, i sí que he parlat de promo
ció exterior i li he dit que els fons que voste hi de di
cava eren clarament insuficients, al nostre entendre, i 
voste ho ha reconcgut, aleshores no hi ha contradicció, 
i no és que jo m'hagi deixat l'esmena, si vol, les hi 
vaig enumerant, pero crec que l'objecte d'ajuntar les 
Esmenes i de defendre-les globalment és el sentit que 
li dóna una política turística de la Conselleria, sense 
necessitat d'anar a un pla tan tecnic, que niI].gú no se'n 
tem, realment, del que es fa, i discutir els problemes 
reals que tenen aquests sectors, jo he vengut aquí a 
discutir problemes de turisme, no a discutir lliyons de 
socialisme, que tenc aItres fonts molt millors que les 
seves per aprendre-les, i en aixo estam. 

El Decret d'Incendis? Aixo respon, evidentment, 
i voste ha reconeix, el febrer ens va dir que aquest 
Decret no s'aplicaria, en Comissió ens ha va dir, i 
voste no em pot dir a mi que no estigui informat quan 
voste és qui m'ha d'informar, i. a m és a més, ha estat 
un Decret que ha ha&rut de canviar en un temps molt 
breu i que, per tant, aixó demostra una actuació, al
manco, molt poc pensada de la Conselleria. Pero el 
tema no és que s'hagi fet el Decret o no, el tema és 
si aquest Decretl s'aplicara, i aixó ja ho veurem. Per
que les notícies que jo tenia i quan li vaig demanar 
dins Comissió anaven encaminades a aixo, és que hi 
havia hagut fortes pressions per part de grups d'em
presaris per no aplicar aquest Decret, perque dins po
bIes era inaplicable a molts d'establiments turístics. 
Voste ha dit que ho ha fet i que ha aplicara, ja en 
parlarem, amb el temps ha veurem, a aixo, de tates 
maneres alIo que no pot fer, voste, és desqualificar-me 
des del coneixement que jo tenc del sector turístic, 
voste no ~ap més del sector turÍstic del que puc saber 
ja, voste aquÍ és una persona més dins aquesta Cam
bra i no té dret a desqualificar ningú, aficció que ja 
ha tengut altres vegades, i que crec que és summa
ment incorrecta i que havia de ser advertida per aques
ta Presidencia. 

Voste fa propiament, Sr. Conseller, i em permeti 
que sigui dur, que el que ha dit, si no són mentides, 
sí que són dades errades, que ens digui que e1s paisos 
escandinaus no tenen una infraestructura comercial, no 
tenen vols charters, és una mentida, i quan estam par
lant de dos mercats, i jo li estic parlant d'altres, voste 
obvia parlar de quins mercats concrets, molt habil-

ment, i ·simplement intenta desqualificacions perso
nals, la qual cosa és molt poc seriosa. Els PalSOS Bai
xos tenen una infraestructura comercial de charters 
perfectament establerta, Fram;:a té una estructura de 
charters, el que passa és que nosaltres no agafam tot 
aquest mercat, entre aItres coses perque no s'ha fet 
la promoció correcta en aquests mercats, Sr. ConseHer. 
I aquest debat el tendrem un altre dia, aquí, en aquest 
Parlament, a iniciativa del meu Grup, no el tendrem 
ara. 

Respecte a la contractació deIs funcionaris, Sr. 
Conseller, jo continuu mantenint que aquests funcio
naris són innecessaris dins la seva Conselleria, que 
estaran mal aprofitats, i el que m'ha dit, que em 
confirma aquesta realitat, pel~ que un enginyer per 
mirar planols, si aixo ha pot fer un apareIlador, en 
cas que haguessin de contractar algú, pero per que 
no que aquests informes el$' faci la Conselleria d'Obres 
Públiques? Voste damunt els plans que hi hagi gene
rals, el que ha de tenir és un criteri polític cara a la 
línia política de les nostres illes, no ha de ser un t-ec
nic per a aixo, li basta saber que és un planol, i els 
informes tecnics ja els faran els tecnics que hi ha a 
altres ConseIleries, no és seriós que voste véngui a dir 
que perque han de fer informes d'aquest tipus es ne
cessita contractar un enginyer i un arquitecte, perque 
voste sap que no és així. Si jo, no sé si m'he deixat 
res del que he dit, evidentment he dit parts que vos
te no ha contestat, segurament perque les ha deixa
des i, tal vegada, perque he estat molt energic a la 
meva' intervenció, no sé perquel ha estat, pero, de tates 
maneres, aIlo del tractors no ha ha desmentit, ' i em 
preocupa que hi hagi 40.000.000 per comprar tractors, 
per netejar platges sense un pla establert, sense saber 
quines prioritats, sense saber qui es pot acollir a 
aquestes subvencions, i' que, sense cap dubte, s'ha 
equivocat quan ha fet referencia a Eivissa, jo no feia 
cap referencia a Eivissa, no he fet cap referencia a 
discriminació entre illes de la seva Conselleria i, sense 
cap dubte, voste no té dret a tirar-me per la cara que 
Eivissa sempre ha estat x mílions a la seva Conselle
ria, perque aixo és, primer, clarament insuficient per 
a les necessitats d'Eixissa i, en segon lloc, si voste 
ho ha fet és que té una mala consdencia, es veu, jo 
crec que si voste ha ha fet ha estat perque era neces
sari, perque vos te creia que era necessari i, sense cap 
dubte, jo no ho he tret aixo, a aixo ha ha tret voste. 

Moltes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Diputat. Sr. ConseIler. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. Costa, jo 

no he intentat desqualificar ningú, pero quan un esta 
a la tribuna i veu rialletes s'exposa que li diguin el 
que li he dit, i quan tomí sortir si torna afer rialle
tes, li tornaré a dir, i em sap molt de greu, perque 
és un tema d'educació 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, no es fiqui amb assumptes personals. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Quant al Decret d'Incendis, el Decret d'Incendis 

es va reformar, igual que s'hauran de reformar un 
munt de lleis en aquest país amb l'entrada al Mercat 
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Comú, pero un munt com voste no es pot imaginar; 
en entrar al Mercat Comú hi haura una revisió general 
d'un munt de Decrets, i aixo voste ha de ser conscient 
que succeira aiXÍ, i a posta abans de fer les inversions 
s'ha canviat aquest Decret. Quant que aquest Decret 
no tendra aplicació, que hi ha pressions, bé, aixo són 
suposicions seves que ja es demostraran el seu dia, ja 
ho veurem. 

Quant als assumptes deIs PaIsos Escandinaus o els 
PaIsos Baixos i Fran<;a, aquí és quan m'alarma, perque 
que és que voste es creu que jo no sé aBa on hi ha 
charters i alla on no hi ha charters? Jo l'únic que li 
dic és que a les Balears, el 70 % del turisme esta 
centrat a Alemanya i a Anglaterra, i per tant hem de 
fer esfor~os en aquells paIsos aBa oIl, tenim la deman
da més accentuada, aixo no vol dir que no facem 
esfor~os a altres Pai"SOS, actualment siesta fent una 
campanya a Italia perque esta essent un mercat que 
ha despertat, des de fa una serie d'anys i que té unes 
bones perspectives. És un problema de racionalitza
ció, a Anglaterra hi ha 60.00.000 de persones quasi 
quasi, a Alemanya n'hi ha 57, a Italia n'hi ha 52 i a 
Belgica n'hi ha 9 i a Holanda n'hi ha 7, i als Paisos 
Escandinaus, entre tots, n'hi ha 12; crec que també 
hem de tenir en compte, a l'hora de ter inversions, 
aquestes inversions la capacitat que tendran per dur, 
per despertar la demanda, per tant, hem de ser cons
cients que hi ha d'haver un índex de proporcionali
tat entre les inversion~ i la població d'aquests pa'isos, 
pero, sense cap dubte , no pensi voste mai que jo des
conec aquestes coses, perque ... 

Quant a l'assumpte deIs tractors, els traclors, l'any 
passat es va fer unes inver ions de tractors peL< fer 
platges netes i vaig dir, em sembJa que vaig de ixar 
ciar que enguany no hi havia cap perspectiva de fel' 
roés inversjons d'aquesl tipus perqu.e els doblers eren 
necessaris per fer prom oció exterior, o sigui, que si 
no li he contestat a a110 deIs tractors, és perque en
guany no hi ha cap intenció de fer inversions per fer 
platges netes, així com l'any passat va ser practica
ment un tema central. 

Quant a Eivissa, igual que li he dit Eivissa Ji 
hagués pogut dir Menorca, no hi ha res pejoratiu, per
que voste sigui un representant eivissenc, aixo és obvio 

I quant als 40.000 .000 famosos que voste s'ha bo
tat, vuJl r ecoLlir el que ha dit, que vo te creu qu.e no 
s'han de fer subvencions rus empI:~saris, aixo ho vull 
r coJ)jr perque oste ho ha dit. Li vull fer saber que 
durant l'any 84 hi ha hagut una parlicipació de la 
Conselleria de TUrlsme per valor de 1.075.000.000 Pls. 
d'accions de credits, crec que fer 1.075.000.000 Pts. d'in
versions dins el sector turístic és bastant important. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. ConseIler i Srs. Diputats. 1 pas

sam a la votació de les esmenes 122 a 126, que se 
sotmeten conjuntament a votació. 

Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquestes esmenes, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'a
questes esmenes, es volen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracles. 

Les Sres. i Srs. Diputas que s'abstenen? No 
n'hi ha .. 
¡ Queden rebutjades equestes esmenes que han ten-
gut 24 vots a favor i 28 en contra. 

-
Pel que pertoca a l'Esmena 216/85 del Grup Es, 

querra Nacionalista, ha estat retirada per aquest Grup. 
Anam a votar la Secció 12. 
Per tant, les Sres . i Srs. Diputats que votin a favor 

de la Secció 12, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
la Secció 12, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure, moltes gracies. 

No hi ha abstencions. 
Vots a favor, 28; vots en contra, 24. Queda apro

vada la Secció 12. 
Passam a la Secció 13, de Cultura, que té presen

tades 11 Esmenes pel Grup ParIamentari S'ocialista 
j 2 pe] Grup Parlamentari Esqu erra Nacionalista. S'ha 
fet saber él aquesta Presidencia que l'Esmena 127 sera 
defensada tota sola i les altr ' s, ag¡upades. Per defen· 
sar l'E mena 127 del Grup Parlamentad, té la paraula 
el Sr. Tirs Pons. 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Sr. Presidenl, Sre . Djputades, Srs. Diputats. 

Aques ta esmena, que en reaJitat podda estar qualifi. 
cada com una esmena de totalitat, perque el que li 
demanam a l Sr. Conseller és que s'bo tomin endur, 
bo tornin elaborar i ha presentí de nou, é perque 
després de clonar-ti molles voltes. no ho entenem gai
re' bé. El programa 100.320.000, perdó, 1.7678 estan 
molt relacionats uns amb els altres, es poden relacio
nar les actuacions sobre joventut i la gestió deIs po
liesportius i instaHacions i instaHacions de lleure estan 
molt interrelacionades, i mirant els seus programes 
que em perroetré donar-los una passada, recordant un 
poc,o fent un poc de memoria als Srs. Diputats, ens 
adonam que la programació esportiva que fa amb 
62.000.000 Pts. dedica el 64 % a personal, que' dedica 
18.900.000 Pts. a competicions, que dedica 9.000.000 
Pts. a, subvencions, que hi ha una setmana de }'Esport 
Balear, amb 3.000.000 i busques de Pts., que hi ha una 
cosa que li diuen activítats especifiques, que és el fa
mós creuer Illes Balears, amb 2.000.000 i mig de Pts. 
que en Comissió ens va di!" qLLe tenia un programa 
molt extens de participació, que hi ha unes transfe
rencies a famílies i institucions sense fi de lucre, sub
vencions a federacions de 23.000.000 Pts., més milions 
que hi haura per a aquestes federacions proporciona
des pel Consell Superior d'Esports, que l'any 84 va 
aportar 16.000.000, és a dir, que ens podríem anar da
munt 40.000.000 Pts. de subvencions a les federacions. 
Una aItra serian les construccions esportives amb 
84.000.000 de Corporacions Locals, el Pla de Construc
cions Esportives, amb 7.000.000 més de subvencions a 
projectes d'entitats privades, etc ... , etc ... 

Quan vérem aixo i ens adonarem clesprés, quan 
miravem les jnstaHacions, i ens aclonam que la Comu
ni at Autonoma té poquí simes instaHacions esporti
ves, el Poliesportiu San Femando que passara proxi
mament aL Consell Insular de Mallorca, que el gimnas 
de Mao, amb tcHriques condiciolls, DO solament sísmi
ques, que han promogut que s'hagi tancat el gimnas 
Esport Club de Maó, deixant al carrers, sense solució, 
una serie d'usufructuaris, sinó, coro ens va reconeixer 
a Comissió, amb practiques estranyes per parl dels 
senyors que impartien els seus en.senyaments en aquest 
local, una casa de joventut i esport que, si mal no 
record, hi ha c.ontemplat una sola persona que b1 fad 
feina i el Poliesportiu Prínceps d'Espanya, amb un 
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pressupost prou fort incIos dins eH una inversió de 
22.000.000 Pts., primera part, per a la construcció 
d'una pista poliesportiva. En resum, els sous del per
sonal que té dedicat a l'esport, la manca d'instaHa
cions que hi ha i una gran quantitat de diners que es 
donen a subvencions, ae;:o seria, resumint, el que sig
nifica el Pla Esportiu que ens ha presentat a través 
d'aquest Pressupost. 

Nosaltres creim que és possible, quan hi ha a totes 
les IHes instaHacions esportives privades o, fin s i tot, 
públiques encara que no depenguin de la Comunitat 
Autonoma, ni tan soIs dcls Consells Insulars, i em re
feresc a totes les instaHacions municipals i em re fe
resc a les instaHacions dependents de les es coles 
d'EGB, de Formació Professional, d'Institut que du
rant una gran part del dia, sobretot, després de les 
hores lectives estan a disposició o poden estar a dis
posició de la ciutadania. Quina és la filosofia que tras
pua el Pressupost que voste ens presenta de deports? 
La sub venció i la competició. Jo cree, i cree que creu 
el meu Grup, que hi ha d'haver un pla d'ocupació 
d'aprofitament integral deIs equipaments existents, 
que l'ocupació de la juventut amb el llem-e, amb l'es
fore;: de salut, pot ser important, i no pot ser-ho essent 
aixo, no ho pot fer-ho el Govern de la Comunitat 
Autónoma tot sol, ha d'entrar dins un sistema de con
venis amb Consells Insulars, amb Ajuntaments i amb 
Entitats privades, pero és el Govern de la Comunitat 
Autonoma, nosaltres desiljaríem que fos axines, que 
ens haura de presentar aquest programa, aquest pro
grama de conveni de cooperació, pel maxim aprofita
ment de les instaHacions que hi ha, pel maxim aprofi
tament deIs diners que tots hi gastam. PerO' no només 
la Comunitat Autónoma, sinó també els Consells Insu
lars, sinó també els Ajuntaments. A mi em sap greu, 
pero també trob que estaria bé, un poc la tendencia 
deIs membres d'aquest Govern, Sr. Conseller, hem pas
sat del no-res a la més absoluta miseria, amb aquest 
programa de deports, he de fer un aclariment que a~ 
ho va dir en Grouxo, aixo no ho va dir el Sr. Carlos. 

Hi ha idees fonamentals que poden impulsar un 
programa de deports coherent, patronats esportius in
sulars, d'Ajuntaments que estan obligats dins les lí
nies d'actuació o contemplats, en tant que un decret 
que diu que el programa acollia subvencions. Les com
peticions esportives populars, vertaderament populars, 
no competició elitista; vostes tenen un programa alla 
on estan recollides una serie de mancancesó que hi fal
ten quant a instaHacions esportives a totes les Illes. 
Té voste un pla; perque amb el Pla de Construccions 
Esportives que fan vostes, amb participació de la Ca
munitat Autónoma, deIs ConseUs Insulars i deIs Ajun
taments, de prioritats per donar subvencions a certes 
instaHacions o a certs projectes i els altres rebutjar
los? Tenen vostes prevista una incidencia sobre l'es
port escolar? És ver que és una competencia del Mi
nisteri d'Educació i Ciencia, certament, no els vull con
testar, pero quan el Ministeri té uns mitjans econo
mies o té una; situació de no poder complir, jo crec 
que els pactes, i la política és fonamentalment un pac
te, tant sigui amb l'Administració de l'Estat o amb els 
Ajuntaments, amb la participació de la Comuni ta t 
Autónoma pot donar una solució al problem a, que hi 
és, i la política es fa per donar conte tació a l pro
blemes que té plantejats la societat, i , en a que t cas, 
Una majoria de ciutadans que pot utilitzar les instaHa-

cions esportives i els diners que es gasten en aquest 
sector. 

Amb la joventut, no ho sé, em fa l'efecte, em fa 
l'efecte que també esta dins la mateixa situació, voste 
té funcionaris, a unes instaHacions es dediquen a donar 
unes subvencions, no seria millor utilitzar aquest es
fo~ huma que voste té o aquest potencial huma que 
voste té, tenir els programes propis, i hi haura e]s 
convenis, una altra vega da convenis, per que convenis? 
perque voste no té prou doblers per satisfer totes les 
necessitats de tothom, perque els Consells tenen el 
propi programa d'ajuda a la joventut, tan minvat com 
el seu perque alguns Ajuntaments també hi gasten di
ners, perque també tenen instaHacions, i quan els cli
ners són els que són i no n'hi ha més, ha de ser a 
través de convenis, de pactes amb un programa discu
tit, elaborat, correcte que es puguin treure els bene
ficis majors a la despesa deIs diners públics. Esta. 
cIar, aixo no permet que jo li presenti un pressupost 
altematiu, perque és que vos te defensa una cosa que 
jo no defens. 

I, que és que esperam? Jo cree que hi ha prou 
coses afer, tenim unes instaHacions a joventut, una 
alberc a Alcúdia, al campament de la Victoria a Alcú
dia, un alberc a la Platja de Palma, un campament a 
Biniparratx, es gasten 100.000.000 Pts., que ja tenim de 
l'any passat per comprar un campament a Eivissa, la 
Torre de Son Ganxo, per cert molt polida, només esta 
prevista una despesa de conservació, ja que la utilit
zació no esta gaire prevista>- i estan oberts dos me
sos a l'any. Dos mesos a l'any. No troba vos te que 
les despeses de personal, de conservació d'edificis, ja 
veig que hi ha molt poques pessetes quant a defensar 
programes, són poc justificades si no aconseguin que 
hi hagi una utilització superior de les instaHacions que 
ja tenim, o és que només els albercs i els campaments 
són centres de vacacions? On hi ha un programa propi 
de ... d'aquesta joventut utilitzarit el que voste té, ja? 
Sr. Conseller, em· perdoni, tot d'una acab, Sr. Presi
dento Tants de meso s d'embaras per fer uns Pressu
posts, tans de dolors de part defensant aquest Pres
supost i per donar Uum a aquesta criatura, fan que el 
el nostre Grup estigui un poc decebut, per a<;:o li de
manam que reculli aquestes informacions o aquests 
punts de vista, ho torni a refer de nou, amb molt de 
gust li ajudarem, i ens agradaria poder votar amb 
voste. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
El Sr. Francesc Gilet té la paraula. 

'. 
EL SR. GILET GlRART: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Com 
bé, essent usual en el Grup Socialista, quant a les Es
menes presentades i les Esmenes que llavors defensa, 
s'ha produ'it un canvi absolut, el que a l'esmena eren 
senzillament dues retxes, concretament falta de rela
ció entre despeses corrents, molt altes, i l'actuació di
recta de la Conselleria ínfima, s'han convertit aquestes 
dues retxes en un debat sobre la política deportiva i 
juvenil. 1 jo entenc que tal vega da ha estat, senzilla
ment, un problema intern, ja que d'acord amb la In
terpeHació formulada dia 11 de gener del 85, pel Grup 
Esquerra Nacionalista . PSM, amb el número de re
gistre d'entrada 20, s'esta tractant o es vol tractar, i 
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cree que es tractara, exactament el mateix que ens 
ha avan\=at avui el Sr. Pons, Tirs Pons quant a la po
lítica deportiva, el que l'ha ampliada amb el tema de 
política juvenil. Jo no he d'estar, és que no vuU estar 
d'acord amb voste ni en el comen¡;:ament, Sr. Pons, i 
no hi puc estar perque voste m'estableix un raona
ment inicial o una base inicial que llavors resulta tec
nicament falsa, voste em parla d'una diferencia molt 
grossa entre despeses corrents, massa altes, i una 
actuació directa ínfima, i jo li he de dir que tecnica
ment entenc per despeses corrents el que és el capítol 
2, i jo li explicaré cls percentatges més envant de ca
pítol 2. Si voste em parla de capítol 1, que hi ha molt 
de personal, jo el que li he de dir és que, si no record 
malament, en aquest Pressupost per descomptat no 
hi ha increment de capítol 1, l'any passat, en el Pres
supost de l'any passat, hi havia un tecnic en deport i 
un tecnic en joventut, i que tota la resta és personal 
transferit quant les transferencies de deport i de jo
ventut. Per tant, no és un canvi dins la política pres
supostaria de la Conselleria, sinó l'assumpció d'aques
tes persones, d'aquests funcionaris amb l'increment 
que entenem que és necessari, concretament, en el 
tema de joventut i en el tema d'un tecnic de deport 
a Eivissa. Voste ha fet un repas molt rapid, perque 
el temps així l'obligava, jo li he de fer també un re
pas molt, moIt rapid, donant resposta a les seves pos
tures o a les seves aHegacions. En primer lloc, jo li 
he de dir que la coHaboració, i voste ho sap personal
ment, la coHaboració entre la ConseUeria de cara a la 
política deportiva i juvenil es plasma en convenís so
bre deport escolar amb els Consells Insulars, damunt 
el campament, el campament de Biniparratx, concre
tament, o damunt el campament de Cala Pada d'Eivis
sa, amb Ajuntament amb utilització deIs campaments 
de Cala Pada a Eivissa, Bíniparratx a Menorca i l'al
berc d'Alcúdia, així com l'alberc de Platja de Palma, 
que l'alberc de la Platja de Palma esta obert tot 
l'any, perque així esta pressupostat que lamentable
ment els campaments no estan oberts tot l'any, són 
campaments d'estiu, perque les instaHacions estan 
preparades per a l'estiu, no estan preparades per a 
l'hivern, d'aquí ve la motivació d'aquest lapsus de 
temps, per tant, la coHaboració jo entenc que existeix 
i ha existit i continuara existint en aquests temes. 

Voste s'ha referit a aquest pla de necessitats, si 
voste recorda, Sr. Pons, el Decret del Pla Territorial 
de Creació o d'Opertura del Pla Territorial d'Instal
lacions Deportives estableix que els Consells Insulars, 
Ajuntaments, Consells Insulars hauran d'adequar les 
seves peticions de projectes a aquest pla de necessitats 
d'una manera prioritaria, i ens varem fixar molt al 
Consell de Govern i a la Conselleria, previament, a veu
re si havíem d'establir, si havíem, s'havien de posar 
aquesta paraula prioritaria o si havíem de ser més 
restrictius. I varem comprendre que inicialment hi 
havia d'haver la paraula prioritari, és dir que anas, 
que anassin aquests projectes a cobrir aquest pla de 
necessitats, aquest pla d'equipaments, per quina raó? 
Perque no es fes sin inversions que deportivament no 
fossin rendables, i que dins el Pla, dins el Decret 
d'enguany, del 85, a la millor, no ho sabem encara, hi 
haura una política més restrictiva quant que se supe
diten específicament al Pla, al Padró de necessitats, 
d'equipaments d'instaHacions deportives. 

Jo li seré molt clar, quan el Ministeri d'Educació 
Ciencia transferesqui les competencies en educació, 

nosalLres farem política també educativa dins el que 
és educació física, mentrestant tenim unes actuacions 
paraHeles que són el deport escolar, i encara feim més, 
hi dedicam els 7.000.000 Pls. a associacions, no a Ajun
taments, associacions, entitats tcrritorials, privades o 
particulars o coHegis per ajudar-los en les seves ins
taHacions deportives, exclusivament en aixo; l'any pas
sat hi varem destinar 4.000.000 i cnguany hi deslinam 
7.000.000 Pts., d'aqucst capítol 7. 

Jo li he de dir que quant a instaHacions de joven
tut, voste, no s'ha repassat la memoria, voste se 
n'ha deixat un parell, i Ji clic que la memoria, perque 
entenc que esta segurament especificat, quin és el pro-

'. grama d'instaHacions dcportives, 13.08 i qui s'hi con
tén, quines són les instaHacions que estan adscrites 
a la Conselleria d'Educació i Cultura, Direcció Gene
ral de Deports. 

El poliesportiu San Fernando; el poliesportiu San 
Fernando esta pressupostat tres meso s, voste ho ha 
vist, peró el campament de Biniparratx, l'alberc d'Al
cúdia, el gimnas de Maó, voste i jo sabem els proble
mes que té el gimnas de Maó, les cases de joventut i 
deport, rOficina d'Informació Juvenil, la Torre d'En 
Ganxo, la platja i l'alberc de la Platja de Palma, el 
campament d'Eivissa, el poliesportiu Príncep d'Espa
nya, el campament de la Victoria i el tutur campa
ment d'Eivissa. És a dir, que n'hi ha un parell·més 
deIs que voste m'ha dit, voste s'ha referit només al 
"Príncipe de España» i al Biniparratx, si no record ma
lament, a Torre d'En Ganxo i al gimnas Port Maó. Que 
passa amb aixo? Per que ha fet aquesta diferenciació? 
Per que ens resulta que concretament instaHacions, el 
que són despeses corrents i el que és personal és ele
vat mentre que la inversió només representa un 21 %? 
Molt senzillament, perque hem intentat fer un Pressu

.post d'acord amb la major claredat possible i d'aquí 
ve el que s'hagin distribult a un subprograma especí
fic o a un programa específic, amb uns subprogrames 
posteriors les instaHacions deportives, o les instaHa
cions de joventut. Naturalment, aixo representa que 
les despeses de manteniment d'aquests, despeses cor
rents, en aquest cas, i les despeses de personal estan 
adscrits a aquestes installacions, i les inversions són, 
exactament el 21 % amb aquests 23.000.000 Pts., o e1s 
7.000.000 Pts. del campament d'Eivissa. Pero que dins 
el "Príncipes de España» o dins el campament de Bi
niparratx o dins el campament de la Victoria es desen
rotUen unes activitats que estan en el programa de 
joventut o en el programa de deports. 

Voste em parla que és una política de subvenció, i 
em diu que les federacions, especifica quant al pro
grama 13.07.01 s'especifiquen, perdó, 13.07, 13.06 s'es
pecifiquen 23.000.000 Pts. de deport federat, jo li he 
de dir que no només representa una política de sub
venció, sinó que també representa una política d'acti
vitat deportiva, perque aquí els centres de perfeccio
nament estan inclosos aquí dins, estan inelosos en uns 
convenis amb les federacions i que funcionen uns cen
tres de perfeccionament tecnic o escoles d'atletisme, 
es coles de tenis, es coles d'escacs o es cola d'escacs, 
escola de tenis, etc ... , etc ... , és a dir, no només és una 
subvenció que entregam, sinó que amb aquesta sub
venció cream una activitat amb conveni amb les fede
racions. 

Voste em diu que, segons veim, lamenta que ha
guem aconseguit del Consell Superior de Deports unes 
ajudes, rany passat de 16.000.000 Pts. o, almanco, Ji 

, 
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ha cridat l'atenció, enguany esperam que excedesquin 
o puguin més enlla dels 18.000.000 Pts., i, sincerament, 
aixo és el comen<;:ament de la sectorialització del Pres
supost del Consell Superior de Deports, cosa que as
pirant totes les Comunitats Autonomes, als fins i efec
tes que els doblers, no es repartesquin a Madrid, sinó 
que es repartes quin a les Comunitats Autonomes i per 
a les Comunitats Autonomes atenent les seves neces
sitats, i aixo consisteix en aquests 18.000.000 Pts., su
posam, que s'hauran d'incrementar, com queda espe
cificat a la memoria, específicament per aixo, s'hauran 
de destinar a despla~aments extrainsulars, coHocant 
una vegada, són doblers finalistes, una vegada justi
ficades, les despeses, aquests despla~aments amb els 
bitllets corresponents. 

Li he de dir que la referencia que ha fet al cam
pament, als 7.000.000 Pts. que ha fet al campament 
d'Eivissa és incert, l'any passat es varen gastar uns 
5.000.000 i mig de pessetes per a la instal-lació d'un 
campament de fortuna a Cala Pada, enguany aquests 
7.000.000 Pts. es pensen destinar com a despesa plu
rianual a la compra, a l'adquisició d'un terreny, d'un 
trast alla On instaHar aquest campament, i sobrant, el 
remanent que queda del Fons de Compensació Inter
territorial que eren 10.000.000 Pts., és dir, 4.000.000 i 
busques de pessetes es destinaran a aquest campament 
de Cala Pada d'Eivissa, sigui a Cala Pada o sigui a una 
altra part, essent així que Eivissa és l'única illa, jun
tament amb Formentera, que no té campament ju
venil. 

I ara ·em permetra que li faci un repas molt curt i 
molt rapid. En el programa 13.06 de Personal es des
tina el 18 %, a despeses corrents, que era el motiu 
de la seva esmena, Sr. Pons , el 2 %. i a activ1tats i 
inversions, el 80 %. A joventut, a personal, capítol 1, 
48 %, a despeses corrents, que era la seva esme!1:.1, Sr. 
Pons, 1 %, a activitats i inversió, el 51 % globalitzat, 
a instaHacions, aquí sí li don la raó per les raons i 
els motius que li he especificat abans, de personal hi 
ha el 46 % i de despeses corrents hi ha el 33 %. Men
tre que no hi ha activitats perque les activitats vénen 
reflectides als programes anteriors, sí hi ha inversió 
en un 21 %. Aixo ens dóna un total d'un 13 % de 
personal, un 12 % de despeses corrents, amb la in
fluencia grossa que té el manteniment de les inst3.1-
lacions i un 57 % d'activitats i d'inversió. Si aixo con
sidera voste que davant un 12 % de des peses corrents 
enfront d'un 57 % d'inversió o d'activitat, és un Pres
supost desfasat, ho sent molt, pero, de cap de les ma
neres no puc estar d'acord amb voste, ja que els nostres 
números, els seus i els meus, no coincideixen. Jo li 
volia dir, Sr. Pons, que li agraesc moltíssim la seva, 
aquesta vegada, oposició constructiva, ara hi ha un sen
timent, una visió diferent del que ha de ser un Pressu
post de la Direcció General de Deport, ara just Deport 
i Area de Joventut, entre voste i jo. Hi ha una dife
rencia, ja des d'un comenc;:ament, ideológica, per tant, 
és natural que el resultat, l'activitat posterior que em
pari o que sigui conseqüencia d'aquesta ideologia, tam
bé ha ele ser diferent; ara, jo li dic que tampoc 110 

podem inventar aquí, ni massa ni massa poc, aquí el 
que hi ha és el que entenem que hem de fer de cara 
a la promoció deportiva en general, no de caire com
petitiu, hi ha d'haver competició, pero també hi ha 
d'haver participació general, sense aquest caire de qui 
guanya, guanya i vol sempre guanyar i no vol mai pa
dre, jo li he de dir que, de totes maneres, és molt di-

fícil que no s'arribi o que s'arribi a una situació in
versa a aquesta, i voste ho sap tant com jo, quan dos 
aHots participen, quan dos coHegis participen en el 
deport escolar, qui vol guanyar és el propi coHegi i fa 
tots els esfon;os possibles, pero aixo tengui en compte 
que té una labor complementaria que són les escoh~s 
deportives, les escoles de promoció, els centres de per
feccionament, la mateixa creació de l'lnstitut Balear 
del Deport, no com a programa sinó com a inici d'un 
programa amb unes actuacions de cara a la medecina 
deportiva, tan necessaria a aquestes iHes, que ha co
men<;:at a Palma, que comen<;ara a Menorca i que 
comen<;ara a Eivissa; és a dir, per control, per acabar, 
jo entenc que les motivacions que voste ha donat, amb 
molt bona voluntat, i li admet, no són més que un 
avan~, un intentar guanyar terreny a una InterpeHació 
feta per un altre Grup amb un parell de dies d'antela
ció; per tant, entenc que no és admissible aquesta, l'ac
ceptació d'aquesta esmena. 

Moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol r eplicar, Sr. Tirs Pons ? 

EL SR. PONS PONS (Tirs): 
Sr. President, Sres. Diputades, Srs. Diputats. El 

Pressupost ha de reflectir sempre una política que vol 
aplicar un Govern, no és una cosa diferent, un Pres
supost no són números, és la plasmació en quantitats 
reals d'una política que du la Conselleria, en aquest 
cas la Direcció General de Deports. I si quan es discu
teix el Pressupost, que és la discussió més important 
que hi ha a qualsevol Parlament del món, democratic, 
obviament, no es pot ni discutir la política deportiva 
que han de regular la despesa, podem tancar el Hum 
Sr. ConseHer, discutim Pressuposts, esta cIar que sí 
que discutim Pressuposts i línies d'actuació i la polí
tica que hi ha darrera que justifica o no la inversió 
deIs diners en unes despeses concretes, i a~o no és 
gaire oO., a~o és discutir les línies polítiques que donen 
suport al programa d'actuació de joventut i esports, 
no és res més. I sobren judicis i intencions que jo 
respect, perque ve de voste o perque ve d'un altre, 
pero no ho compartesc, ac;:o és cert. I supos que de les 
meves intencions, en sé més jo que voste. 

A mi m'agrada llegir, Sr. Gilet, tenc el vici i he de 
llegir, llegesc moltes coses, esta cIar, i un quan se 
n'adona que s'han de crear es coles municipals de de
port, s'han de documentar les competicions esportives 
escolars, les competicions esportives populars que fa
cín arribar el deport a tots, donant especial aten ció als 
actes de participació general, caminades populars, des 
Güell a Lluc, excursionisme, marxes cicIo-turístiques, 
foment del coneixement de les nostres ille'), a través 
d'excursions a peu, creació de circults permanents per 
a la realització d'excrcici físic, quan llegesc aquestes 
coses que les compariesc amb voste, i llegesc el Pressu
post, aquí hi ha cosa que no funciona. Jo li estava 
repetint el programa que va presentar a eleccion<; el 
seu Grup, és dir, no és un invento Sr. Gilet, no és 
un invento Jo he parlat de subvencions, capítol 4t., i 
voste sap perfectament que a més de les subvencions 
que voste dóna i que per cert em sembla molt bé que 
el Consell Superior de Deports hi afegesqui doblers i 
que voste incidesqui tant dins les Federacions Tecni
ques d'aquests convenís que desconeixem, també hi 
tenc a dir, per exemple, que a les subvencions a jo-
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ventut, a corporacions 10cals, 1.000.000 Pts., a famí
lies 2.000.000 i mig, etc .. . 4.000.000 i busques de pesse
tes i després dins Comissió, i ho repetirem, i a la me
moria hi és, diu que les quantitats del Ministeri de 
Cultura, capítol 4t. i 7C, esta prcvist que s'incorporin 
com a majors ingressos a les seves partides corres
ponents. 1 no em va especificar quines eren, ni quin es 
accions s'oposaven damunt la joventut . 1 continuarem 
llegint, si vol, podem conünuar llegint, programa de 
joventut, promoure la incorporació deIs joves a les tas
ques socials obrint camins precisos per canalitzar 
aquesta participació, el Consell de la Joventut, una 
bona idea, una bona moguda, crea ció i promoció d'una 
amplia xarxa de canals i centres de joventut on dur a 
terme, termini, perdó, pla d'orientació juvenil, facili
tant etc ... , etc ... , renovació del greu problema de 
l'atur juvenil, creació de programes d'estímul, no im
porta que ho llegesqui perque ho coneix, ho coneix, 
Sr. Gilet, jo no m'ho invent, entre el que voste predica 
i el que voste fa en els Pressuposts hi ha una dife
rencia cIara, hi ha moltes coses en que podríem estar 
d'acord i com que hi podríem estar d'acord, jo Ji he 
de dir. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Tirs Pons. El Sr. Francesc Gilet 

té la paraula. 

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

Pons, jo l'admir a voste, l'admir perque es capa<;: de 
treure punta a una ploma. Pero és que resulta que 
s'equivoca de ploma, voste em parla que no hi ha acti
vitats de caire juvenil, i jo li manifest que d'activi
tats juvenils hi ha un total de 5.625.000 Pts., i aixo és 
el que es pretéri fer i queda especificat a la Memoria. 
Memoria que "oste mateix va reconeixer o un altre 
Diputat va reconeixer que era extensa, i d'aquí ve }'es
pecificació, voste mateix m'ha dit que és el que fa 
comptes fer, per que? perque ve a la Memoria. Voste 
em parla de subvencions a joventut, bé, jo li he de 
dir que la diferencia que hi ha, per exemple, entre 
J'any passat i enguany supera el milió de pessetes, i 
aixo són doblers que haura posat la Comunitat Auto
noma, del seu mateix, deIs seus mateixos. Voste ha 
parlat d'una serie de coses més que, temes de fede
racions, és que si el Consell Superior de Deport<; d'ulla 
vegada per totes transferís la partida de 2.000.000.000 
Pts. a les federacions o a les Comunitats Autonomes, 
una vegada establerta, mitjan<;ant Decret l'existencia i 
la capacitat jurídica de les federacions balears, en 
aquest cas, aixo no es don aria, pero resulta que les 
federacions nacionals se'n duen el 30 % de despeses 
d'estructura o d'infraestructura, és a di.r, oEi6ne:;, S~
cretaris, xofers, etc ... , etc ... i es queden a Madrid, ver 
tant, nosaltres hem d'ajudar les federacions, com a iu
dam les federacions juvenils, i les ajudam amb 
aquests 6.00.000 i mig de pessetes, o sigui, que jo no 
entenc gairebé que és el que voste ha volgut manifes
tar amb aquesta darrera intervenció. Quant a deport 
popular, que hi ha una setmana popular de deport 
que esta dins el subprograma 13.06.02, amb una quan
tia de 3.000.0000 Pts., és a dir, també hi ha deport 
popular, no em parli des Uuc a peu, voste em parlí 
de deport popular. En una paraula, és que al final de 
tot, el que Ji agrairia ... no hi ha una gran diferencia 

amb la darrera manifestació, per tant jo he de con. 
tinuar amb la mateixa postura. 

Res més i moltfssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. Acabat el debat de 

l'Esmena 127, passam a la votació d'ella. 
Per tant, les Sres. i Srs . Diputats que votin a 

favor de l'Esmena 127, es volen posar drets, per fa
vor? Poden seure i moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de 
l'Esmena 127, es volen posar drets, per favor? Poden 
seure i moltes gracies. 

Abstencions. No n'hi ha. 
A favor, 24 vots; en contra, 28 vots. Queda re

butjada }'Esmena 127. 
Pel que pertoca a les Esmenes 128 i 137, se m'ha 

fet arribar que seran defensades conjuntament té la 
parauIa, per aixo, el Diputat Sr. Joan Nadal. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quan se'ns 

varen presentar els Pressupost del 85, immediatament 
ens va venir a la memoria el que varem discutir als 
Pressuposts del 84 i el que varem denunciar amb la 
discussió deIs Pressuposts del 84 que era un Pressu
post sense programa, que era un Pressupost sense 
actuacions concretes, era un Pressupost on no es de
finia quina seria l'activitat de la Conselleria de Cul
tura. El que en aquell moment varem denunciar, des
graciadament, se'ns ha confirmat al llarg de l'any 84, 
l'actuació de la Conselleria ha estat una actuació pun
tual, constantment, ha rebutjat coses, pero les coses 
que puntualment li han sortit sense un programa¡ 
'sense una planificació, aquestes actuacions tenen rc
flexes molt significatius, per exemple, l'octubre del 84 
li varem fer una pregunta al Conseller de Cultura on 
li demanavem quina era la seva actuació, quina havia 
estat la seva actuació damunt la restallració de mo
numents, no se'ns va contestar, no se'ns ha contestat 
encara ,a pesar que ha passat moltíssim ele temps, 
que ha sobrepassat el termini, i no se'ns va contes
tar, i el Conseller en un moment de debilitat, de pas
sadís, m'ho va reconeixer, perque és que no s'havia 
fet res, i immediatament en el cas d'un parell de dies, 
no, no, de mesos, a final d'any, de pressa i correnr, 
sense programes, sense estudis es va abonar tot el 
Pressupost, va sortir de cop tota la subvenci·) que 
havia pressupostada. 

Aixo que hem dit ho podem referir també a totes 
aItres, a les altres seccions de la Conselleria de Cul
tura, teatre, una activitat nuBa, exposlcions, una 
activitat pobríssima, pobríssima, restal1racion<;, preci
pitada, sense prioritats, sense res, excavacions, tant a 
terra com a la mar, els tecnics han arribat a dir que 
enyoren l'Administració Central, Sr. Conseller, i aixo 
és molt trist, perque si d'alguna cosa havia de servir 
l'Autonomia era perque no s'enyoras l'Administració 
Central. 

Hi ha una secció que sí, que ha tengut una certa 
actuació en el tema d'espectacles musicals on vostes 
han tengut un cert exit, pero ha estat perque han pu
jat al carro de subvencionats d'espectacles d'una en
titat privada, res més, no han tengut cap actuació con
creta. En els temes d'actuació cultural, Sr. Conseller, 
vostes no han fet res, els temes deIs museus és un 
tema bastant deplorable, el Museu de Mallorca és un 
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museu inErautilitzat, és un museu infrautilitzat, fÍsica
ment el museu i humanament el personal que té el 
museu, perque vos tes estan destinant a aquest perso
nal tasques que no són les que se li haurien de desti
nar, vostes estan destinant a aquest personal tasques 
d'assessoria de la Consellcria, quan voste té una !larga 
llista d'assessors que no utilitza. Realment nosaltres 
creim que la política de la Conselleria no té una pla
nificació i no té un programa, el que abans ha dit el 
meu company Tirs Pons, damunt la tasca d'esporls 
i joven tuL, nosaltl 'es ho podem dil", o ~gui, si o tes 
hagu essin volgul presentar o haguessin VOlgllt dur en
davunl el progrm1H que osl ' llagues 'in prescn at a 
leS eleccions, per venlura en moHes materies haguessin 
pugut don 1'-10 suport , peru es que no ho volc.;n <JUf, 

110 ho <iucn a te1-m e, fan actuudon únicament pun
tuals. 

És cert, enguany voste ba presentat un programa, 
teoricament més extens que el que va presentar l'any 
pass, t, pero com vOSlc va n ;colleixCl' a la seva ompa
reixcl1jta davant Cumissió, aqucsl programa si bé lé 
una cxplicació molL més Harga , ti spré no té una con
creció en el que vóstes 01 n [el". Hi ha una quaotl
tal enorme de dob le r a c;¡\da secció pe!' a " Promocio
nes y Estudios », promocions i estuclis, pero promo
cions i es tudis de coses que no sabcm que són, 
i que vos tes no saben que son, seran les pro
mocions i els estudis que a cada secció es consideren 
que s'han de fer, si a arqueologia es considera que 
s'ha de ter una promoció o que s'ha de fer un estu~i 
o s 'ha d'editar un fullet, s'editara, pero avui vost'es no 
saben que és que s'ha de fer amb aixo, vostes presen
ten unes quanLílats elevadjssime en coses que, bé, nos
altre ja, avui, consideram que estall abocades a un 
frac as , un Any Internaciona l de la Música, 28.000.000 
pts., creim que no és aixb, molt bé que es celebri l'Any 
Internacional de la Música, Sr. Gilet, pero el que creim 
que s'ba de fer a la Conselleria és fer un programa 
d'activitats musicals, pero continuat, un programa d'ac
tivitat musical seriosa i no una serie d'actuacions pun
tuals . Une partides elevad'íssimes, de -15.000.000 pts., 
que vos te plan tej a per a una Mos tra d 'Art, que s'ha
via de cel bxar enguany, que ara se celebrara l 'any que 
ve, que voste ja posa 15.000 .000 pts. com una despesa 
plurianual. quan no altres no entenem molt bé com 
una exposició s'bagi de fer amb una despesa plurianual, 
qual1 l'exposició sera W1a exposició que durara quinze 
dies o un me i e fara el fcbrer o e l mar~ o l'abril 
del 86, si és que es Ea, i voste j a la plantegen ell
guany, 15.000.000 pts. reim que amb el teme d'edu
C<1ció , Sr. Conse ller, tampoc no ha fet res la seva Con· 
sclleria, DO és que no l1agi fel res, és que no ha vol
gut ni aplicar 1 que voste. havia d'aplicar, no ha vol· 
gut ni assumir les com petencies que voste tenia .ia. 1 
aixo ens ha dut a fer una serie d'esmenes, d'esmenes 
puntuals, DO hem volgu t canviar-Ii el programa, p er
que e l seu programa, indubtablcmcnt, no és el nostre, 
nosaltrcs n o hagués im fet e l programa que voste ha 
fe l. no haguéssim posat les priori tats que vosle ha po
sat j, segurament, quan vos te diu dest inarem tanls de 
doblers a exposicions, no serien les mateixes exposi
cions que voste fara, pero, .jndubtabl ment, aixo és la 
seva respoDsabilitat i en. aques! !en:eny no hi entra
tem; ara bé, hem fet l1na serie d'esmenes qu creirn 
que í són, són nece sal'Íes i s6n imporl3nts, perque 
de qualque forma ón ac1.uacions que creim que voste, 
S!'. Conseller, t é obligació d'assumir i obJigadó de res-

pectar. Voste destina 28.000.000 pts, a l'Any Interna
cional de la Música, i nosaltres li feim, no ens ficam 
que voste destini aquests doblers en el seu programa, 
nosaltres Ji teim una rebaixa de 6.000.000 pts., i la des
tinam, aquests 6.000.000 Pts. els destinam a la partida 
4110 de transferencia i despeses per subvencionar l'Or
questra Ciutat de Palma, i li diré per que volem que 
es subvencioni l'Orquestra Ciutat de Palma, l'Orques
tra Ciutat de Palma és rúnica filbarmonica que hi ha a 
les Balears, quan hi havia el Consell General Interin
sular, es va arribar a un acord perque el Consell de Ma
llorca i el Consell General Interinsular, juntament amb 
l'Ajuntament de Palma, subvencionas sin l'Orquestra 
Cilltat de Palma, que si bé el 80 % del Pressupost 
l'aportava l'Ajuntament, s 'bavia aconseguit que 1'Or
queslra Filbarmonica, ¡'única Orquestra Filharmonica, 
que hi ha anas a donar concerts a tots els pobles de les 
1Hes que ho demanassin, va anal' per tots els pobles de 
Mallorca, va anal' a Menorca i va anar a Eivissa; potser 
que sigui l'única aportunitat que han tengut aquestes 
illes per poder sentir una Orquestra Filharmonica, i és 
molt difícil que un Ajunlament tot sol pugui suportar 
el eos t que aixo significa, per tallt, nosallres creiem j 

creim que el Govem de la omunitat Autonoma té obli
gac.ió d'aportar la va subvenció, d'aportar la se va 
ajuda que l'Orques tra Ciulat de Palma s rnantengui 
amb la dignitat necessaria. 

Nosaltres feim una altra esmena, on demanam la 
supressió del Centre de Restauració. Voste planteja la 
creació d'Wl nau Centre de Restauració, el Museu de 
Mallorca t~ un Centre de Restauració, i té un Centre 
de Res lauració que es ta funcionant des de fa moll 
<l'any , i esta funcionant amb t~enics j esta funcionant 
amb professionals quaU '¡cats, i nosallres ti demanam 
que no ere} un altre Centre de Reslauració, sinó que 
els doblers que vulgui destinar a aquest Centre de Res
tauració que, a més, és mínim, 'és 1.197.000 pts., que 
no sabem per que, per que és, perque és una quanti
tat Ínfima, la Q.estini al Museu de Mallorca, al Centre 
de Restauració del Museu de Mallorca i de qllalque 
fonlla el Centre de Restauració del Museu de Mallor
ca podnl fer alguna cosa més que la mínima, ínfima 
quantitat que voste li ha donat. Demanam també que 
al Museu de Mallorca se li incrementi la partida, per
que la partida que voste ha destinat al Museu de Ma
llorca p er a activitats culturals no serveix ni qU8si 
quasi per donar una conferenda, voste, jo no sé si 
és que voL aturar el Mu eu de Ma llorca, no sé si és 
que vo] tenil' un control tan total damunt el Museu 
de Mallorca que l'arribi a paralitzar, pero amb el pres
supost que voste li dóna, .indubtablemenl, 110 aconse
guira, a aixo, nosaltres proposam que s'increment i la 
subvenció .. al Museu de Mallorca per a activitals cul
turals del Museu. Demanam, també, que s'augmenti la 
partida que voste destina a restauració de Patrimoni 
Moble, voste hi destina a aquesta partida la quantitat 
de 200.000 pts., nosaltres li demanam que s'augmentí 
en 2.900.000 pts., el Patrimoni Moble, Sr. Gilet, és tan 
essencial com el Patrimoni Immoble i esta en molt 
més greu perill, perque el Patrimoni Moble és el que 
pot desapareixer amb molta més rapidesa, és el Patri
moní íncontrolat i és el Patrimoni on voste no ha co
men¡;:at ni tan soIs a fer un inventari d'ell, o sigui, vos
te no se'n cuida, en absolut, de les obligacions que té 
a les seves mans, I'inventad de Patrimoni Immoble 
havia de tenir fet, Ea molt de temps, l'inventari de Pa
trimoni Moble encara no 1'11a comem;at, i voste va dir 



davant la Comissió que no pensava comen<;ar-lo afer 
per ara. 

Finalment, demanam que es cré un pmgrama nou, 
i és una partida per alfabetització, és indubtable que 
aquesta partida, voste ens dira que no és competencia 
seva, que no és competencia transferida, que aixo és 
responsabilitat de l'Administració Central. Nosaltres 
estam d'acord, Sr. Gilet. Fa poc varen sOl'tir unes en
questes o uns estudis, On deien que Balears era una 
de les regions amb més alt grau d'analfabets de tot 
l'Estat Espanyol, nosaltres li demanam, perque creim 
que la seva actuació no ha de ser un simple reflex de 
les transferencies que voste rep, sinó que voste té l'obli
gació de fer una activitat política, que voste destini 
9.000.000 pts. a crear una campanya d'alfabetització i 
que, arnés, negocil un conveni amb l'Administració 
Central per incrementar aquesta partida amb molt 
més, amb molts més diners; l'Administració Central 
esta creant convenís amb moltes Comunitats Autono
mes i amb molts d'Ajuntaments per campanyes d'al
fabetització, nosaltres no sabem si vos te ha negociat o 
no crear una campanya, pero nosaltres creim que és 
totalment necessari que voste hi destini aquests diners, 
que voste comenci a fer una tasca política, no una tas
ca administrativa només de les transferencies que li 
vénen donades per la simple descentralització autono
mica. Totes aquestes partides que nosaltres deim que 
es cre'in o totes aquestes despeses noves surten de la 
mateixa Consellerüi de Cultura, surten de la mateixa 
Conselleria de Cultura, perque creim que hi ha moltes 
partides que no són necessaries i que voste no gastara, 
sobretot, hi ha unes partides importantíssimes de pro
moclO i estudis que estam conven~uts que passara 
l'any i que voste no haura gastat, no haura invertit en 
absoluto Per tant, Sr. Conseller, nosaltres creim que 
aquestes, sense aficar-nos en la filosofia del seu pro
grama, sense aficar-nos a voler-li fer un programa nou 
d'inversió cultural o d'activitat cultural, creim que 
aquestes partid es són fonamentals, creim que són to
talment necessaries i creim que, a més, poden ser ac
ceptades per vostes. 

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

seller Sr. Francesc Gilet. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Sr. 

Nadal. Una altra vegada, veig que és el seu estil, s'apro
fita per donar un repas, en aquest cas no al Pressu
post del 85, sinó al Pressupost del 84, guant al pro
grama i quant a les activitats o a les accions de la 
Conselleria d'Educació i Cultura. Jo entene que el pro
grama existeix, que el programa es va presentar en el 
seu moment a la Comissió de Cultura i que l'aetuaeió 
de la Conselleria s'adecua, perfeetíssimament, en aquest 
programa. Jo li he de fer memoria i em sembla que 
en el transcurs del meu parlament n'hi faré més d'una 
vega da, que efectivament, jo li he de reconeixer que 
la pregunta més encertada, per dir-ho de qualque ma
nera, entre cometes, que m'ha fet voste durant aquests 
quasi dos anys, no ha estat sobre restauració, SIllO 

que ha estat sobre arqueologia submarina. Aquí, aixo 
és el que efeetivament li he de reeoneixer. Voste hau
ra llegit aquests dies que precisament hi ha el Poseí
dón, de la Lliga Naval que ha establert unes conver
ses amb la Conselleria per iniciar un mapa deis «pecios» 
o els jaciments arqueologics submarins que es puguin 

trobar dins la mar territorial de les Balears. Voste ha 
fet meneió al tema de reslauració, jo li he de dir que 
el Pressupost del 84 es va aprovar, si no record ma
lament, juny, juliol del 84, que hi ha un Decret que 
estableix que els projectes han de passar per la Co
missió de Patrimoni conesponent, sigui de Menorca, 
Ciutadella, Mallorca o Eivissa, i que aquests projec
tes du el seu temps fer-los, no estan fent feina a «ca
sitas de aperos», estan fent feina a la Llotja, per exem
pIe, monument, perque requereix, de totes totes, una 
aten ció quant al projecte i una atenció summa a l'em
presa que que ha de fer aquest projecte, d'aquí ve que 
s'aprovassin al daner moment o als daner~ mesos, que 
no en el darrer moment, de l'any 84. ' 

Voste s'ha referit a teatrc, jo li he de dir que res
pecte al Pressupost del 84, quant al Pressupost del 85 
hi ha un increment de 4.000.000 pts., que sé que és una 
quantitat que a la millor no és suficient pel món del 
teatre, pero que sí representa, de totes totes, un reco
neixement per part de la Conselleria i una ratificació 
per part del Consell de Govern, quan aprova el Pres
supost d'atendre amb més quantia, amb més quantitat, 
amb aquests 4.000.000 pts., a les activitats, 4.900.000 
pts. exactament, les activitats del món teatral. 

Jo no puc estar gens d'acord amb la seva manifes
tació, quant a les exposicions, de cap de les maneres, 
s'han fet exposicions que han estat summament accep
tades pel poble de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa, 
quant a les exposicions itinerants, no li recordaré l'ex
posició deIs Reis de Mallorca i el seu poble, no li re
cordaré el Retrat Mallorquí, tampoc no li recordaré el 
de Nous Gravats, Antics Gravats i Noves Estampa
cions, i encara que sigui curiós, sí li pue recordar la 
darrera, que durant 24 dies exactament ha rebut una 
mitjana de 1.000 visitants diaris. Mentre que a un de 
semblant, dins el mateix caire, d'una altra institució 
la mitjana era de 90 persones diaries. 

Quant a arqueologia li he de dir que es va incre
mentar tata la labor arqueologica amb 34.000.000 pts. 
o es varen destinar l'any passat 34.000.000 pts. a ar
queologia. 

Quant a música, les activitats subvencionades que 
en aquest moment jo reeordi, i no em tregui una Di
receió General que no ve al cas, pe¡;que no li acceptaré, 
que existesqui una altra Direcció General que no sigui 
cultura, que jo recordi només s'ha subvencionat una 
activitat a l'Auditorium, a la qual em sembla que voste 
va assistir, a més arnés. S'han subvencionat altres ac
tivitats d'associacions o entitats cuIturals, evidentment, 
Festival Chopin, per exemple, o Junta Musical de Ciu
tadella o Pro-Art d'Eivissa. 

Quant al Museu, de cap de les maneres, pretenc ni 
tancar-lo, el que vull preeisament enguany és obrir 13 
sales noves, i d'aquí ve que en el Pressupost l'únic in
crement de plantilla de capítol 1 vagi destinat al per
sonal perque pugui atendre aquest Museu i aquestes 
noves sales, essent així que la dotació de personaL 
quan la transferencia per part del Ministeri de Cultura 
era ínfima i concretament de 4 persones, de 4 fundo
naris que havien d'atendre tot el volum cultural i pa
trimonial que hi ha al Museu de Mallorca; tengui en 
compte que el Museu de Mallorca esta en obres, que 
havien de ser acabades dia 30 odia 31 de gener i que 
estam a dia 13 de mar~ i encara no s'han acabades, a 
pesar que és un projecte que desenvolupa i que ha de 
fiscalitzar, perque no esta transferit el Ministeri de 
Cultura. 

, 

1 
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La referencia que vos te ha fet als assessors, ti he 
de dir que jo d'assessor, que r eordi, nomé en lene 
un, els altres són per sones que estan fent reines de tee
ni es , per lanl, m sembla completament fora de lioc 
parlar ele tres assessors o del nombre d'assessors que 
vos te ha rnanifestat, ja que si no record malamenl no
més en tene un, i em sembla no l'ecor dar malamen t, 
la resta són tecnics. 

Encara que no es ta s menat, faré u na petita r e
ferencia a la Moslra d'Ar t, que j o mal no he ammcial 
que fos per a enguany, s inó que sempre s'ha a nuneiat 
que seria l'any que ve, ¡'any 86, i el'aquí ve el pressu
pos tar-Io aqui din s. No es tracta l10més d'una exposi
ció, un a exposició de pin tura sobre ¡'home . la seva 
ima tge, sinó que també hi h a un programa deis ... ele 
Balears i de . .. També 11i ha una mos tra de fo togra
fia, l a mbé hi h a un a serie d'activita ts paraHeles a ga
Jed es d'arts, a museus, a altres institucions, culLurals, 
com el « írculo» de BeHes Ans, o les aixes d'Estal
vis o projeccions de peHicules, de video'), de muntat
ges a udio-visuaJs, de representacioDs tea tr als , ele hap
pening, de cicles de concerts, de conferencies, i jo li 
he de dir només due coses, les persones que estan a 
l'enfrollL, que es ta n elisposades a es tar a J'enfroll l d'aixo 
SÓll el Sr. Pien .. . , que supos que voste coneix i la 
Sra. M.a Josepa Coromines, que també sap que, que 
supos jo que voste coneix. 

I anem a les esmenes una per una. 
Voste manifesta, demana, millor dit, 6.000.000 pts. 

que es transferesquin a la partida 411 o 4.110 per aten
dre una · subvenció a l'Orquestra Ciutat de Palma. Sr. 
Nadal, la partida 4.110 o la 411 no existe ix en el Pres
supos t, aixo per comen~ar, ta l vegada, la 461 o la 481, 
scgons sigui qu · 01 qu ho doni a l Patronat o que la 
dooi a l'Ajuntament de Palma. Jo comprenc el seu in
ter , el comprenc ped'ectament, degul als seu ante
cedents , i és logic que vos te d ma ní que SUbvc:llcioni 
la Comunitat Autónoma amb 6.000.000 Pts. l'Ajunta
men L el Pa lma, ara, j o li he de dir que hi ha una va
Junta t, per part del on 'e ller, de subvencionar 1'01'
queslra Ciulat de Palma, i aquesta voluntat li vaig 
mani 'estar eu una COllver ació privada o telefónica al 
regidor de cultura de J'Ajunlament ele Palma, ara, de 
cap de les manel'es p od m admelr e que. de bones a 
pl-imer s , vos le ti p o i mesura i prcu a aques ta sub
venc,jó i la qua ljfiqui o la doti d 6.000.000 pt ., p e .. 
soluciona r, a m és, problcmes que SÓl1 competencia ex
clusivament de l'AjunLarncnl de Palma, a través del 
Pa lrona t, naluraJm enL. NosalLres fOl1uavem part 
d'aquesl Pa'tronal i, om que som responsables d 'aques
la part icipació, e tam disposats a subvencionar, i aixi 
Ji vaig prornet re, pero, d cap de le maner es, pel sis
tema qu.e vos te ha volgut seguir, amb un cert p ro ta· 
gonisme que comprenc perfectament. 

L'Esmena 129/ 85 fa referencia al subprograma 13.01 
de Servicis Generals, voste vol reduir aquesta partida 
a 2.250.000 pts. perqUe diu que no sap el que en faré, 
dones miri, jo li diré que és el que fa comptes fer 
amb aquests 6.250.000 pts. Fa comptes editar la Memo
ria de la Conselleria, la Guia de la Conselleria, totes 
les disposicions legals que ha tret la Conselleria, els 
audia-visuals deIs museus, arxius i de les exposicions, 
amb temps, cornenc;ant pel d'Eivissa, amb conveni amb 
el Ministeri de Cultura; es vol posar en marxa el ser
vici de documentació de la Conselleria; es volen edi
tar separa tes sobre temes d'especial interes, com per 
exemple, la Llei de Normalització Lingüística o el Nou 

Decret d'Ensenyament de Llengua, CultuTa i Historia 
de les Balears; i llavors hi ha un tema molt impor
tant que és l'adquisició deIs Fans Juridics i Culturals 
de la Conselleria d 'Educació i Cultura que entenem 
que se li han de destinar una quantitat. 

La partida 280, voste me la vol reduir de 4.800.000 
a 3.000.000 pts., perq ue diu que no sap que faré amb 
aques ta, amb aqu es ta qualltitat. Jo l i diré que és el 
q ue faig comptes fel' amb aquesta quantitat. En pri
mer II c, un seminari sobre drct administratiu dirigit 
als funcionaris, un seminari sobre el deposit legal, un 
seminari de biblioteconomia o el segon, una campanya 
de promoció de les institucions i servicis culturals, 
museus, arxius i biblioteques, complementant els audio
visuals, i aItres centres d'interes cultural, les jornades 
sobre la problematiea de la dona a les Balears i una 
serie de fullets . 

Quant a Educació, el programa 13.02, subprogra
ma 13.02.02, Sr. Nadal, si voste em redueix aixo deIs 
6.300.000 pts. a 2.300.000 pts. li assegur que els mestres 
de l'escola d'estiu no estaran molt satÍsfets amb voste, 
perque s'acaba de carregar l'escola d'estiu, que te un 
pressupost de l'any passat de 5.000.000 pts. Em sem
bla que aixo és fonament suficient per rebatre aques
ta Esmena. 

Voste, a l'Esmena 132, del programa 13.02 i sub
programa 13.02.03 d'estudis a educació, em diu que la 
considera innecessaria, jo record i em perdoni l'anee
elata, dues ocasions en que el President de la Comu
nitat Autonoma ha fet entrega de banderes a coHegis, 
un a Menorca i un a Eivissa, les dades, el llistat es va . 
sol'licitar directament del Ministeri d'Educació i Cien
cia, i li assegur que els problemes que va tenir el que 
va lIegir la llista per trobar, llavors, la resposta a les 
persones, als directors deIs coHegis que anomenava era 
francarnent lamentable, si a ixo són les dades que té el 
Ministeri d'Educació i Ciencia sobre la situació de les 
escoles, ja no de les escoles de situació, del nom de 
les escoles de les Balears, no fa necessari un estudi 
real, i destinar aquesta quantitat com a primera pas
sa, jo no sé que és el que fa falta. Només tengui en 
compte una cosa, les transferencies en materia d'edu
cació seran molt més complicades que les transferen
cies en materia de cultura, que són, en aquest moment, 
competencies d'aquesta Conselleria, i entenc que és 
una gran responsabilitat anar a unes discussions, el 
dia de derna, quan el Govern Central així ha vulgui o 
qua n acabi el termini aquest de cinc anys estatutaris, 
sense una informació completíssima, tan extensa com 
es pugui, i d'aquí ve aixo, l'any passat es va intentar, 
el Ministeri ens ho ha tancat i va dir que no ho va
lía de cap de les maneres, enguany ho farem, vulgui 
o no vulgui el Ministeri. 

Jo ho sent molt, pero, quant a l'Esmena 133, li he 
de dir que o la seva copia del Pressupost o la rneva, 
una de les dues esta equivocada, la partida que des
tinam nosaltres a restauració de Patrimoni Moble són 
2.000.000 pts., no 200.000 pts. De totes maneres, jo ho 
entenc així, així ho he vist, així ho he vist, Ji he de 
dir que d'acord amb les peticions i d'acord amb la in
ten ció inicial, la quantitat que hi ha pressupostada és 
més que suficient. 

Esmena 134, jo, i cm perdonin la personalització, 
record que vaig Ilegir perfectíssimament quin era el 
programa de l'Any Europeu de la Música, i un deIs 
Diputats Socialis t s va felici tar aquest programa, j per 
que el va felicitar? Perque n o és un progra ma puntuar, 
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hi ha unes actlvltats puntuals, efectivament, pero és 
una programació, una planifica ció de Govern a anys 
vista, per exemple, quant al Conservatori Professional 
de Música, de TeaLre i de Dansa, a cinc anys comen
~ar a solucionar tots els problemes que 11i ha dins el 
Conservatori, que no són pocs, no em referesc només 
al de Palma, que tal vegada per quantia numerica de 
matrícules és més gros, sinó el de Menorca i el d'Ei
vissa que també tenen la seva problematica. 

Dins aquest Any Europeu de la Música, dins Eu
ropeu, no internacional de la Música, es pretén amb 
aquests 28.000.000 pts. iniciar la reforma del Conser
vatori, quant a la situació del professorat, quant a la 
formació de seminaris, una valoració d'un pla de ne
cessitat de personal i de material, la formació de la 
biblioteca del Conservatori, i m'estic referint a les tres 
seus, la problematica de les accions de teatre i dansa, 
planificar les acLuacions necessaries dins aquest camp, 
el reciclatge del professorat de música a Balears, eS 
pretén, i ja s'han enviat les circulars als Ajuntaments, 
comen<;ar la xarxa d'escoles elementals de música, con
cretament a Mallorca la incidencia deIs alumnes deIs 
pobles dins el Conservatori és molt grossa, a través de 
les beques o a través de l'ensenyament lliure, per tant 
el que es pretén és descentralitzar el Conservatori de 
Palma o de Menorca o d'Eivissa, a fi que hi hagi una 
interrelacíó més positiva entre hora d'estudi, hora de 
professorat i el mateix horari que dedica l'alumne a 
l'instrument, al solfeig o al que sigui. D'aquí ve que 
es pretengui posar en marxa aquesta xarxa d'escoles 
elementals de música que, al mateix temps, ens servi
ra com una especie de triadella d'aquestes vocacíons, 
que sabem que no es donen dins aquestes, per exem
pIe, 3.600 matrícules que hi ha al Conservatori de 
Palma. 

Concerts a pobles i a barris de Palma, se n'han 
previst cent. Música per a joves. Música als quarters. 
Audicions comentades amb la posta en marxa de la 
fonoteca a la Casa de Cultura i de la Sala d'Audicions 
General comentada. Publicacions. El cartell, en aquest 
cas, no plagiat d'un altre. Llibre deIs Músics, concre
tament d'En Miquel Capllonc, d'En Toni Torrendell, 
d'En Joan Maria Tomás i En Toni Mateu, acompanyat 
.d'una cassette amb obres inedites d'aquests composi
torso Una cassete sobre música popular. Una audició 
de Long-Plays de música pianística balear. Una expo
sició sobre la Música a les Balears. I, a part de tot 
aixo, el que consideram que és l'acompanyament que 
són els grans concerts, deIs quals ja n'hi ha dos de re
visats «l musici» i En Jacques ... , el mes de febrero Si 
aixo entén que és, que no és, que és un programa no 
·especificat, Sr. Nadal, em digui que és un programa 
especificat. 

Voste vol per a l'Esmena 135 que incrementem 
amb 1.800.000 pts. el Museu de Mallorca, jo estim, en
tre cometes, el Museu de Mallorca com el pot estimar 
voste, pero voste pareix que és la nineta deIs seus ulIs, 
jo die que hi ha dos museus més, hi ha el de Menor
ca, que té una problematiea molt. concreta i que es 
necessita abrir, i el d'Eivissa, el del Puig deIs Molins 
i l'Arqueologic de Dalt Vila, que també neeessita qual
que cosa. I voste pareix que només té el Museu de 
Mallorca. Jo li dic que no li pue admetre aquesta Es~ 
mena quant a l'increment perque les necessitats del 
Museu de Mallorca, no són d'activitat, concretament, 
sinó de personal, i aquestes necessitats de personal 
s'han ateses dins el Pressupost. 

= 

L'Esmena 138, tornam a la supressió del Centre 
de Restauració. 1 voste vol que se 'n vagi al Centre ele 
Restauració, al Taller de Reslauració del Museu de 
Mallorca. Jo li he de dir que entenc, d'acord amb la 
normativa general, que els Tallers de Restauració deis 
Museus són tallers de restauració deIs museus, i jo el 
que pretenc és comem,:ar a crear un Centre de Restau· 
ració, un Centre de Restauració independent del mu. 
seu, del Centre de Restauració del Museu de Mallorca, 
perque, jo li deman per que vol que vagi aquest mi
lió 800.000 pts., si no record malament, aquest mBió 
197.000 pts. al Museu de Mallorca i descuida el de Me· 
norca i el d'Eivissa? Jo el que vull fer aquí és un 
Centre de Restauració, no específic per als museus, 
sinó específic general, per a tothom, per alla on pu
guem arribar, sigui Mallorca, sigui Menorca, sigui 
Eivissa. 

Quant a l'Esmena 137, lamentablement Ji he de do· 
nar tota la ruó, aixo no és competencia nostra, desti
nar 8.000.000 pts . a una, a una alfabetització, la qual 
cosa representa un fracas, almanco, presumible per 
part del Ministeri d'Educació i Ciencia, no de l'actual 
Ministre, sinó també, tal vegada, deIs anteriors, em 
sembla que escapa completament a les nostres possi· 
bilitats i de les nostres intencions, i 1i he de dir que 
si volem que es solucionin aquests problemes que ens 
transferesquin Educació, que aquí es va aprovar una 
LIei que anava encaminada, una LIei Organica. que ana· 
va encaminada a aquesta transferencia. Aixo no lleva, 
aixo no lleva que efectivament no pugui establir els 
pertinents contactes amb el Ministeri d'Educació i 
Ciencia per, així com li he exposat el problema de l'en· 
senyament o, perdó, en el concurs i trasllats i oposi· 
cions de professors que també s'hi inclogui la prova, 
l'exigencia de llengua catalana, així també podria jo 
'demanar al Ministeri que prestas o dedicas una mi
llar atenció al problema de l'alfabetització a les Ba· 
lears, jo entenc que per totes les raons, no hi ha lloc 
a acceptar cap de les seves esmenes. 

Moltíssimes gracies. 

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

J oan March, Sr. J oan Nadal? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. Presiden!. Sr. Gilet, jo comen><;aré pel dar' 

rer que voste ha dit, és indubtable que sabem que no 
és la seva intenció fer la campanya d'alfabetització, 
voste ho ha dit ben clar, no és la seva intenció. Voste 
té no un carrec administratiu, Sr. Gilet, voste té un 
carrec polític, i com a polític, sí que hauria d'haver 
estat la seva intenció atacar una lacra que hi ha dins 

, 

la societat balear que és el gran nombre d'analfabets 
que existeix, que l'Administració Central, aquesta i les 
anteriors, no hagin ates com s'havia d'atendre aquest 
sector, no vol dir que voste no tengui responsabilitats 
polítiques en aquest sector. Quina seria, en tot cas, 
quina és, en aquests moments, la funció del Conseller 
d'Educació? Si no fa complir el Decret de Bilingüis
me, si no fa les inspeccions que ha de fer i si les ae' 
tuacions polítiques que podria fer no les vol fer i nO ... 

és la seva intenció fer-Ies, quina és, aleshores, la fun
ció seva com a Conseller d'Educació? . 

Sr. Gilet, el Museu de Mallorca és responsabilitat 
seva, voste té la gestió, com té la gestió deIs altre!i 
Museus, si jo die que voste faci, dernan que voste po-
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tencu el Mus u de Mallorca é perque a les partides 
que voste té, quau die que el CenU"e de Re lauraeió 
que VOSLe vol crear que amb 1.100.000 pIS. no creara 
res, a no ser que servesqul per posar un funcionari 
sense res més, parque si no, no serveix per res més, 
1.100.000 pts., el que die és que pontencil almanco un 
Centre que és seu, que vosLe lé 1 e a ",estió, junta
ment amb els aItres i pugui fer, almanco, a les Ba
lears, un enll"e de Re tauració mioimament dotat; si 
VOSL esta dlsposal a f r lnverslons suficienLs per te
ni..r-ne U.l1 a Menorca, un a Eivj 5a i un él Mallorca, 
lUoll millor, ti aplaururem, pero si té voste l10més 
doblers per fer-Dc un, almanco no en cre'¡ dos al ma
teL" lloc, o sigui n erei: un j el tengui ben dotal, per
que si no, cap deIs dos no servira per res_ 

Voste, a les partides d'estudis i projectes ens ha 
dit lOLa una serie de oses que v 1 fer, q le no ens va 
dir dins Comissi , entre el'altres, un ur~ II Drel Ad
rninislratiu per al fun 10naris, jo 'reja que aixo era 
més omp ten ie de la onseU da d'lnlerior, pero bé, 
si voste vol ter un curs de Dret Admjnistratlu, el faci, 
p ro v . le té una quaotita-L d milions a la parlida 
o'csludis que eslam onvenvuts que voste. no gastara, 
estaro convel1vuLs que o te no gastara per la seva di
na mica que ha dut fin ara, voste no ha uLilitzal ..:ls 
dob lers en aqu sta mar ' ría, fins ara, no h ulililzat els 
dobler que ha tengut, per tan t, 110 n dígui qu ara 
treru'a 11'1i1s i mil de coses, per ue no és cen, r. Gi
let, i voste h s· p, qLU~ ens fa i una Guia de la COll
s Hería. uosaltres creim que 11i ha altres prlorital .que 
fer una Guja de la Conselleria, creiro ue bi 11a altres 
cose abans ele fer una Guia de la Con ellería. 

Sr. Gilel, voste diu que tara m Ites coses, i jo Ji 
die que voste vol tocal- molles coses i fara poques co
ses, perque dedicar, no 4.000.000 i busques de pesse
tes, sinó 1.000_000 pts., coro voste diu, a potenciar el 
teatre a les llies, és no fer res, perque d'aquests 
4.000.000 voste en destina, en deslina lill a potenciar el 
teatre a les Illes, a M norca i a Eivissa, amb 1.000.000 
pts. V0 te no fa res, no envia ni tilla ompanyia a les 
Illes. I voste ho sap, és a dir, vosle vol tocal- tots els 
punts, sense analitza~'-ne cap ni LID , vo te haura dit, sí, 
hem intcntat, hem fel, no, vosle no baurá fet res, faci 
prioritats, raci un eSludi de prioritats, faci un estudi 
de les neees ital i després acllú, alroanco, sedosa
ment e.l1 les maLcríes que eJs doblers que té li pertne
tin actuar. No vuLgui tQcar tots els pitos, perque en 
tocara molt poeS. 

Sr. Gilcl, l'Orquesu-a Ciutat de Palma no és de 
)'Ajuntament, J'Orqueslra Ciutat de palm.a é d'ün Pa
tronat, eh? I un Patronat que, a101anco, aban, el Con
selJ General Interinsular hi formava part, jo cree que 
'Ira bi forma part. el Govern de la Comunilal Autono
ma, i el Consell General Interinslllar, abans, hi dona
va 6.000.000 plS_, jo 1 que c1eman ·s que una cosa 
que es rela fa tres anys, aImanco es manlengui la ma
teixa subvenció que lonava a aques! Patronat, per
que jo no sé si voste considera, s i voste considera que 
són al tres orquestres més importanls que l'Orqu,estl'a 
Ciulat de Palma, pero jo erec que és j'orquestra més 
important que hi ha a les lIles, i és una orquestra que 
ha anat a tots els pobles de les Illes i ha anat a to
tes les Illes, i creim que voste té l'obligació, també de 
donar-li suport, no perque és de l'AjunLament o per
que no és de l'Ajuntament, és d'un Patronat, i d'un 
Patronat constitult legalment, per tanl, Sr. Conseller, 
nosaltres a la seva política li demanaríem concreci6, 

li demanaríem prioritats, li demanaríem que no fes un 
seguiment purament administratiu de determinades 
materies, sin6 que fes una actuació política, i una ae
tuaci6 política que no depengués de rur, m'han trans
ferit o no m'han trallsferit, smó aixo és necessari o 
aixo no és necessari, i si aixo s necessali voste sap 
que té dobJers suficie.nls per destjnar-ho, perque vosle 
també sap que aquest 15.000.000 pls. de la Mostra 
d'Art que vol fer l'any 86, durant el 85, no són ne es
sar¡s, per tant, vosle té doblers per dedicar-los a ac-
uacions de segulment, no purament administratives, 

sinó d'actuacions d'activitat política. 

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

EL SR. GILET GlRART: 
Gracie , Sr. Pl'esidenl. Jo li he de dir, bé, Ji be 

de recordar que el que jo he dlt és que, quant a la 
campanya d'alrabeLització, el que no enleUla que bavia 
de fer era pagar-la, que eslava disposat a arribar a 
unes converse amb 1 MinisLeri d'Educa ió i Ciencia 
i expressar-los el pI' blema que 11i ha a les Balears, 
amb aixo jo no crec que gesuoni res, ni exercesqui 
1ampoc una competencia que no lene, o que no té la 
ConselIeria, sinó que senzülam nt em preocup del po
ble de les Balears i deIs seus problemes. 

Voste em demana quina és la meva [unció en Edu
cació, voste Ilegesqui la memoria, veura els programe 
que l1i ha en materia d'Educació 1 veura quincs ón 
les runcions, les funcions eslan n relació a le com
pet~mcies, compet~ncies de reciclatge de professors 
quant a Uengua catalana, a l'e cola d'estiu, etc .... , etc .... 
Aixo són les competencies, voste m'ha manifestat que 
he de fer un eguimenl del Decret de Bilingüisme, jG 
ti he de recordar, Sr. Nadal. que el Decret de Bilin
güisme establcix una Comis ió Mixta, aquesla Comis
si6 Mixta esta integrada, ef clivamen'l per la Conselle
ria o el Govern i el Mlrusteci a t ravés de la Delegació 
Provincial o la Comjssió Permanent i al Plenat"i pel 
Mini ten d'Educaóó i Ciencia i el Consell General ID
terinsular, el Govern, i que 'uns servícis d'inspecció 
que depenen de la Direcció Provincial d'Educació que 
són els encarregats d'inspeccionar, de fiscalitzar i vi
gi lar el compliment d'un Decret, en aquest cas el De
cret de Bilingiiisme, que puc convenir amb voste que 
es compl eix malament, per s lucionar aixo, per solu
cionar aquest problema, avu'i mateix, avui mateix 
s'eSla parlant amb el Director General, Sr. ArgueJJes, 
a Madrid, en el Minislel-1 d'Educació j Ciencia peT 
veure si s'arriba a un conveni i les notícies que tenc 
és que hi ha difi cultats per arribar a aquest eonveni 
amb el Ministeri d'Educació i Ciencia davant les dife
rents pos tu res, ja que el tractament que 1i d6na el 
Mjnisteri al pToblema i al tema llengua és molt dife
rent i en detriment d'ella, a l que no altres li donam, 
aquí, a la ConselIeria. 

Jo li he de dir, una vegada més, que jo cree que 
és necessari un Centre de RestauracÍó, no adscrit ex
cIusivament al Museu de Mallorca, al de Menorca o 
a l "'Eivissa, smó obert a lotes le neces itats i d'aquí 
ve que nO h1 hagi una creadó de personal, s.i vos te es 
fíxa amb les partides veudl que majoritariament són 
de capitol 2 i s'estan referint a material tecnic i que 
el CenLre de Re tauraci6 es pensa instaUar a Ca'n Fa
bregas, a la nova Casa de Cultura, dins una de les sa
les d'aquesta sala, d'aquesta Casa. 
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Jo m'he referit a un seminari de Dret Administra
tiu i, tal vegada no m'he expressat bé, jo em referia 
als funcionarís de la Consclleria d'Educació i Cultura, 
no als funcionaris de les altres Conselleries, hi ha una 
problematica concreta, i és que els funcionaris trans
ferits tenen un sistema de feina, els funcionaris de l'an
tic Consell General Interinsular en tenen un aItre, la 
normativa ha canviat i d'aquí ve la necessitat, ha en
tes el Conseller, de fer aquest seminari, i tota la res
ta exactament esta clins les possibilitats de fer-ho dins 
aquest capítol, dins aquestes partides de 280, concre
tament. 

Jo li he de dir, una altra vegada, que vos te no 
'. s'ha llegit bé el Pressupost, perque, concretament, en 

el programa de foment de teatre, hi ha 900.000 pts. de 
promoció i estudis que són cursets a fer a pro[cssors 
del Conservatori, de l'Aula de la Secció de Teatre del 
Conservatori, i 2.000.000 en dues partides, 451, si no 
record malament i 481, si no record malament, 2.000.000 
pts. a cada una d'aquestes partides. 

Jo li dic que sí, que la Conselleria d'Educació i 
Cultura participa del Patronat de l'Orquestra Ciutat 
tat de Palma, que no és de l'Ajuntament, pero és que 
voste no diu dins la seva esmena que adjudiqui, tras
passi 6.000.000 pts. a una partida 4.110, que no sé 
quina éso Per aixo li he demanat si volía, si era, sen
zillament que el transferís al Patronat o el transferís 
a l'Ajuntament, essent així que l'Ajuntament pareix 
que té una majar incidencia, ja 'que és el que, des de 
fa un any, esta summament interessat que la Comu
nitat Autonoma es fad carrec d'aquesta Orquestra. 
Naturalment que fa concerts, ho sabem tots que en 
fa, basta veure el seguiment que es pot fer per les 
crítiques en els diaris. 

Quant a la Mostra d'Art, lamentablement li he de 
dir que voste m'ha. fet referencia, dues o tres vegades, 
pero voste no ha presentat cap Esmena a aquesta Mos
tra d'Art, aixo tal vegada és una labor, una acció del 
~eu subconscient, perque esta completament d'acord 
amb les persones i amb l'objecte i amb les finalitats 
d'aquesta Mostra d'Art. 

Res més i moltíssimes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
I acabat el debat, passam a la votació conjunta de 

Jes Esmenes 128 a 137. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor d'aquestes Esmenes, es volen posar drets, per fa
vor? Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
'<;['aquestes Esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 
ha. 

A favor, 24 vots; en contra, 27. Per tant, queden 
rebutjades aquestes Esmenes. 

Passam a analitzar i debatre l'Esmena 219 i 220, 
del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, ... No, som a les 
esmenes 219 i 220 del Grup Esquerra Nacionalista-PSM, 
.i per defensar aquestes esmenes té la paraula el Sr. 
J oan López Casasnovas. 

,EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Sr. President, ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Una esmena darrera l'altra, o sigui, defensa la 219. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
219, exactament. 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. A les 

Illes Balears tenim ja sortosament Centres Docents 
que a desgrat de les dificultats del Decret de Bilin
güisme el supo sen i a desgrat, en algun cas, de la de
sídia de la propia Conselleria d'Educació en aquest as
pecte, han comew;:at programes d'ensenyament en llen
gua catalana. Aquestes escoles són extraorcJinaries, pri
mera perque són poques i segona perque els seus 
mes tres i pares han sabut ter efectiu el principi que 
l'escoJa ha d'estar al servei de l'infant, que l'impor
tant dins l'escola és l'intant. I han compres que l'in
fant té dret a l'ensenyament en la llengua territorial, 
propia del seu país, en el nostre cas, la catalana. I han 
entes que llcngua i continguts són realitats insepara
bles, com es pot ensenyar geografia, historia, ciencies 
natural s i física i matematiques a les noslres Illes sen
se vehicular aquest ensenyament en la llengua nostra, 
en la !lengua propia? I han comprovat qUe l'mfant que 
apren a llegir en catala, apren també, a la vegada, a 
llegir en castella i que aquest aprenentatge en la llen
gua territorial de les Illes és, a més a més, desitjable. 
I les institucions del país tenen el deure, l'obligació de 
fer-ho possible, i així ho fa el Consell Insular de Me
norca, de majoría d'esquerres, i així ha fa el Consell 
Insular de Mallorca, presidit pel Sr. Albertí, i em sem
bla que el Consell Insular d'Eivissa també ha iniciat 
actuacions en aquest mateix sentit, i el Govern de la 
Comunitat Autonoma, que té competencia exclusiva en 
aquest enscnyament i en els foments i promoció de la 
nostra llengua i de la notsra cultura, com s'explica 
que el seu Pressupost anual no dediqui cap partida a 
l'enfortiment i potenciació de l'ensenyament en catala 
a les nostres Illes? Com s'explica que no vulgui rcco
neixer, pressupostariament, amb ajuts als coHectius de 
mes tres que més fan per la cultura de Mallorca, de 
Menorca, d'Eivissa i de Formentera? D'aquest Govern 
de la Comunitat Autonoma no esperam una tasca en
tusiasta per la normalització lingüística, pero sí que 
és exigible una feina més seriosa en favor de la nor
malització lingüística, sense necessitat d'esperar decrets 
nous, que ja és hora, per cert, que arribin, sense ne
cessitat d'esperar Lleis de Normalització Lingüística, 
saben vostes que les Lleis no norrnalitzen, encara que 
benvingudes siguin les Lleis de Normalització Lingüís
tica. I no oblidi, aquest Govern, que els pobles lliures 
tenen la seva Ilengua a l'escola, d'aquesta premissa es 
deriva, lógicament, que el nostre encarn. no ho és i 
que dins els pressuposts de la Comunitat Autonoma, 
cal que l'ensenyament en la nostra llengua s'hi reflec
teixi d'una manera clara i en partides concretes. Aques
ta és l'aportació constructiva, positiva que volem sot
metre a consideració deIs Srs. Diputats en aquest Par
lament. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Joan Francesc López . 
Una per una. Esmena 219. Pot contestar. 

EL SR. GILET GIRART: 
Grades. Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Dipu

tats. Jo diria que aquest Conseller estaria d'acord en 
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el fons de l'Esmena, pero que entén que no és el mo
ment de fer aquesta aplicació itineraria, essent així 
que, a pesar de, i ho he de reconeixer així, a p ar 
del esfo~os que eSCaJ11 fent, des de fa més de cinc 
mesos, sis, pel nou DecreL d'Ensenyament de Llengua, 
esta trobani més diliculLats de le que pal'eix en el 
conveni, coucretament, no en el Decret, siuó en el con
veni i e1s ree rd que la competencia en materia de 
llengua és exclusiva, p ro els programes han de s r en 
harmonía amb cls Plans d'Estuclis Estatals j aquí és 
on hi ha la desbarmonia, és dir, amb L'ap licació in
terpretació d'aquesta harmonia. 

Die que estada d'acord en 1 ron d'aquesta Es· 
mena, pero enlenc que lempol'alment no ha arribat el 
moment, eslam fent feina amb uns programes provi· 
slonals, des de I'any 79, amb les rdres <'lue desenrot-
1Jarea el DCcl-et elel 79, que aquests pJ-ogrames, elia 30 
de juny, han d'e lal' de qllalque manera, arreglats, so· 
lueionats, quan! al Decret, al nou Decrel i que s'e ta 
feoL feina dins aquests programes naus i que, una 'le
gada. que aquests programes es puguin aplicar, 'n l ~nc 
que el que s'ha de fel' és una aplicació, inicialmenL en 
fase experim nlal, i d'aquí. lIavors una vegada pass a
da aqLlesta fase experimenta l, anal' a una gllantifica
ció del que ha de ser el nou, la nova, les aj ldes que 
es puguin el l1ar, entenc, a més, no és que ho cnten
gui, és que és així, elins el ProjecLe de Llei de Nor· 
malització Lingüísli a s conlempla, precisament, ]'obli
gació, per pan d l Govera d'aquestes ajucles de cara 
a l'ensenyamenL de la nostra lI.engua, d'. qu:í ve que 
ell1engui, a pesar que estigui d.'acOl·d amb el fon que 
avu i, en aquest moment, no és admissible, no e pot 
acceptar aquesta Esmena presentada per Esquerra Na
cionalista. 

Res més i moltíssimes gracies. 

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

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, 1'. President. Bé, é evident que la res· 

posta que a abam de sentir aquí dins, avui fa deu 
anys se sentía també dins l'Ajuntament de Barcelona, 
el1 que devuit regidors es van oposar que J'Ajuntament 
destina 10.000.000 pts. a l'ensenyament del cataJa, en 
aguen moment a les esco les. Pero aquest no va tenir 
un efecte «bumerang)) i es va convertir en un sí molt 
fructífero Jo no puc, en aquest moment, aceeptar que 
I'ex u a perque no figuri dins els Pres uposts Gene· 
rals de la Comunitat Autonoma una partida per a I'en
senyam n t en la nostra !lengua, 'una partida pctita, 
mínima, en definitiva igui aquesta que ara eucara no 
é el momento Miri, Sr. Consetler, sabem tates les dj
ficultats que 11i ha, conei 'em els esfOl~os, volem re
coneixer, que es fan, naque t sentir, pel'o creim tam
bé que, aixo no obstant, no ha de ser cap impediment 
perque les escole qué, dio les nIes, tent ús d'un mi
grat Decret de BiHngiii me, esta n apUcant un en en a
ment qualitativament mi llor, siguin reconegudes per 
par de la Conselleria d'Educació de la Comunitat Au
tonoma. reconegudes com? Senzillamen, a través de 
les transferencies corrents, mit.iam;ant unes subven· 
cions que pod · n e tal' objectivament establertes, mit, 
jan<;ant una normativa, i aquesta normativa podría 
perfectament es(-imuJar que altres escales, acol1int- e a 
aquest Decret i en previsió del futur Decret, que es
peram que sigui molt millar, vagin avan<;ant en la lí-

nia de millorament pedagbgic que, en definitiva, supo
sa la introducció de l'ensenyament en la propia llen
gua territori.al del país dins la nostra escola. Sembla 
ser que no tot els Con ells Insulars tan en]a malej
xa mesura, pero vull fer un aclariment a tots els Con
sells Insulars perque aquí dins les polítiques que 
s'apliquen aIs Consells Il1sulars potser avui eotrin en 
conlradicció en la volació que, d'aquí un moment fa
cem, després, en aquesta es mena. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Vol replicar? 
Passam a la votació de l'esmena 219. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que voten a fa

vor el'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra 
d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? Po
den seure, moltes gracies. 

No hi ha abstencions. 
A favor, 23; en contra, 27. Queda reblltjada l'es

mena. 
r passam a l'esmena 220/85, del Grup Esquerra 

Nacionalista i per defensar-la té la paraula el Diputat 
Sr. Joan Francesc López Casasnovas. 

EL SR. LÚPEZ CASASNOVAS: 
Sres. i Srs._ Diputats. El gran pes específic que te

nen, dins les riles Balears, els grups excursionistes, ha 
fet que el Grup Esquerra Nacionalista presenti a con
sideració d'aquesta Cambra la possibilitat d'introduir 
una esmena d'addici6, que es contempli una partida 
pressupostaria al foment de l'excursionisme. 1 a<;o, per 
que? Una forta tradició juvenil de grups excursionis
tes ha estat, en temps passat, la millor font de joves 
compromessos amb el seu país, amb les nostres Illes. 
Per que? Perque només del coneixement surt ¡'estima, 
i de l'estima surten les actuacions compromesses amb 
les aspiracions de la gent que viu en els nos tres pal
sos, els joves que han trepitjat els camins, caminois i 
senderes de la nostra terra, segurament no la faran 
malbé, probablement. Els joves que han anat a veure 
sortir el sol eles de Formentor o que han dormit al 
ras, a Macarella, han sentit l'autentica patria, en pa
raules de Salvador Espriu, «s'ombra lleugera del núvol 
que passa, l'aire suau ... », o si valen vostes, en parau
les de mossen Costa, han vist, han sentit la remOr de 
les ones o l'au deIs temporals. 

Els joves aquests, probablement, no faran desas
tres dins la nostra terra, l'excursionisme és, a més a 
més, i amb a90 acab, perqlle no he de convencer nin
gú, en aquests moments em sembla que tot el se
nyors Diputats tenen ciar el que hem de fel' respecte 
a aquestes esmenes, pero els vull dir que l'excursio
nisme é , a mé , una activitat esportiva de sanes con
seqüencies, que és molt recomanable a la gent de to
tes les edats i a tots nosaltres també és moIt recoma
nable, Honorables Diputats, perque, i si no que em 
desmentesqui el Conseller de Sanitat, feim massa ho
res perillosament sedenHlries. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. López Casasnovas. El Sr. Gilet 

té la paraula. 
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EL SR. GILET GIRART: 
Bé, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo no seré 

tan poetic com el Sr. López Casasnovas, jo senzilla
m ent li diré que entene que aquesta esmena no és 
procedent, és una, una, una llan~a a favor d'una acti
vitat esportiva com una altra, aquesta activitat espor
tiva, l'excursionisme, esta contemplada dins l'Any In
ternacional de la Joventut, o dins les activitats d'estiu 
de la Conselleria o dins els mateíxos intercanvis cul
turals, o dins les subvencions que dóna la Conselleria 
a entitats, grups d'esplai, qualcuna d'elles, precisament, 
per a aquesra activitat d'excursionisme. Per tant, no 
entene que hi hagi cap motiu específic per establir 
l'acceptació d'aquesta esmena específica del foment de 
l' excursionisme. 

Res més i mol tes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 
Passam a la votació d'aquesta esmena, 220. 
Per tant, les Sres. i Srs. Diputats que votin a fa

vor, es vol en posar drets, per favor? Poden seure, mol
tes gracies. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, 
es valen posar drets per favor? Poden seure, moltes 
gracies. 

No hi ha abstencions. 
Vots a favor, 22, 21; vots en contra, 27. 
Queda rebutjada l'esmena. 
I passam a la votació> de la Secció 13. Per tant, les 

·Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta See
ció, es volen posar drets, per favor? 27. Poden seure, 
moltes gracies . 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es 
valen posar drets, per favor? 21. Poden seure, moltes 
graeies. 

Queda aprovada la Seceió 13, per 27 vots a favor 
i 21 en contra. 

I vista l'hora, aquesta Presidencia suspen aquesta 
sessió que reeomenc,:ara dema matÍ a les 10 del matí. 

Moltes gracies i bon vespre. 

'EL SR. PRESIDENT: 
Bon dia. Comenc,:am la Sessió. 
Per tractar les esmenes vives a la Seeció 14, de la 

Conselleria d'Eeonomia, Hisenda i Pressupost, dels 
Pressuposts Generals de la Comunitat Autonoma de les 
Illes Balears. 1 per tant, debatrem, en primer lloe, l'es
mena 139 del Grup Parlamentari Socialista. Se m'ha 
fet arribar que aquesta Esmena s'agrupava a la 140. 
Per defensar aquestes esmenes, 139 i 140, té la parau
la el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Sr. President, Srs. Diputats. Estam, 

hem entrat ara en el que nosaltres creim una de les 
ésmenes importants que ha presentat el Grup Socia
lista en els Pressuposts de la Comunitat Autónoma. És 
una esmena important des de distints caires, no només 
'per l'esmena en si, que eonsisteix en un canvi quant a 
tassignació d'una partida concreta, un canvi de 
40.000.000 pts., que proposam que vagi al mateix tipus 
de partida, pero amb una concrecÍó determinada, sinó 
perque és una esmena important quant a una defini
ció de política economica que du endavant el Govern 
de la Comunitat Autonoma i que, en aquests moments, 
nosaltres estam en un desacord bastant profundo 

El primer punt de desacord del programa de polí
tica economica de la Comunitat Autónoma és la dis
persió d'aquesta política económica, el primer que de
noten aquests Pressuposts que estam estudiant és que 
les distintes actuacions en els sectors económics es 
distribueixen per diverses Conselleries, no obstant, 
quant a programa concentrats en el que podríem dir 
una actuació global de polílica económica, ahir veíem 
que la Conselleria de Turisme tenia una actuació de 
política economica que és més propia d'una actuació 
de la Conselleria d'Economia, perque modifica l'actua
ció económica, que no d'una actuació de la Conselle
ria de Turisme. Avui veurem, segurament, actuacions 
a TrebaH i actuacions a Comen;: i Indústria que hau
rien d'estar concentrades en un programa d'actuació 
económica molt més que concentrades en actuacions 
puntuals o actuacions concretes de cada Conselleria. A 
part que després es poguessin as signar o gestionar 
aquestes actuacions per una Conselleria o una aItra. 
És dir, el primer que hem de dir, respecte a aquesta 
esmena, és que el Govem ha dispersat la seva actua
ció economíca i, com a dispersió d'aquesta actuació 
economica, lógicament, el fruit d'aquesta actuació, s'ha 
de desperdigar també i no poden esser tan concrets, 
reals, efica.¡;os com haurien de ser, si actnas el Govern 
coordinadament. Amb aixo li hem de dir al ConseIler 
d'Economia i Hisenda que hauria de pressionar més o 
hauria ele demanar més, que sigui Ja< Conselleria que 
elabori la política económica del Govern, que sigui 
ella, no voldriem elir que l1auria de er un Boyer en 
petit, pero hallria eI'ac tuar en funció el'una lírtia de po
litica eCOllomica que fo la Conselleria, a proposta de 
la Conselleria, que el Govern dugués endavant. Primer 
punt, per tant, de discrepancia quant a actuació en el 
camp economic. 

Segon punt, l'Esmena qU¡; tractam es refereix a 
una partida ele transfereñcia corrent d'empreses pri
vades de 70 més 5 milions de pessetes, dedicades a 
subvencionar credits de circulants a través de la sub
venció d'interessos, sembla, creim que és aixi, que es 
subvencionen dos punts d'aquests interessos, és dir, a 
l'empresari petit o mitja que demana un credit si 
aconsegueix l'autorització o el sí de la Comunitat Au
tónoma, té una bonificació de dos punts amb els in
teressos que paga per aquest credit de circulants que 
la Comunitat Autonoma dóna o paga als bancs. A di
ferencia d'aixó, és evident, i aixó ho sabem tots, que 
un deIs problemes que té l'economia en aquests mo
ments és el cost elevat deIs doblers, és evident, tam
bé que aixo retura, en certa manera, la inversió, les 
possibilitats d'inversió i, sobretot, carrega, en aquest 
cas, quant a circulants, carrega d'una manera seriosa 
eIs descomptes d'explotació de les empreses. Amb dos 
Dunts s'aconsegueixen moltes coses, bé, nosaltres creim 
que s'aconsegueixen dues coses, i perdoni Sr. Conseller 
que parIeni així. Hem, no hem investigat, sinó comen
tat el niveIl d'utilització d'aquests credits i la forma 
d'actuar dins aquests cremts. 1 també hem comentat i 
hem vist quina és l'actuació en a ltres casos, aquests 
credits, no només els ballCS eJs donen a interessos que 
van del 17 i mig al 18 i mig per cent d'interes, segons 
les nostres investigacions i s'estan compensant amb 
aquests dos punts que els rebaixen aIs 14 i mig, al 13 
i mig, al 15 i migo Dos punts quant a credit de circu
lants. Avui, dins aquest país, el credit «al mejor clien
te», al primer rei, estan des del 13 i mig al 15 i mig, 
segons quin és «el mejor cliente»; per tant, el primer 
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que se'ns ve és que realment aquesta subvenció no és 
de dos punts, sinó que és més bé d'un punto Molt im
portant, és important perque l'actuació amb un diferen
cial de dos o un punt pot fer, pot fer, lógicament, do
nar majors o menors beneficis a les entitats de credit 
que els fan, una cosa, i pot incitar més o manco l'em
presa que el demana, de tates maneres, sabem que de 
cada empresa, aixo sempre té exit, per una raó sim
ple, i és que ¡'empresa encara que li rebaixis un punt 
o li rebaixis dos punts, com que ha d'acudir normal
ment al credit per circulant, li és bastant més econo. 
mic, Evidentment si pot accedir a un credít per circu
lant i evitar-se el gir normal comercial o reduir el gir 
normal comercial que li surt al 21 %, el tema li és 
realment favorable. Pero nosaltres creim que aixo no 
és un problema d'actuació, creim que s'ha d'actuar, 
pero dedicar 75.000.000, únicament i exclusivament a 
aquests temes de credit per circulant quan les dispo
nibilitats són poques, creim que no és adequat, creim 
que a110 adequat seria, si s'han de fer credits de cir
culants, fer-los dins una planificació sectorial. Ho ha 
fel la Conselleria de Turisme, nosaltres creim que ha
via d'anar tot a Economia, aixo, almanco, la planifica
ció, pero com he dit també es deia la Conselleria de 
Turisme ho fa tant diferenciat com aque'its aItres, és 
dir, es dóna a hotels, i el tema no és donar a hotels, 
sinó saber a quins hotels o a quins sectors hotelers o 
a quines actuacions hoteleres es pretén ajudar a tra
vés d'aquests credits. El mateix li deim, Sr. Conseller, 
que nosaltres estam d'acord amb aquest tipus d'actua
ció, entre altres coses, perque és difícil que per a la 
Comunitat Autónoma en pugui fer moltes altres, n'hi 
ha d'altres tipus, pero tampoc no són tan cIares o tan 
eficaces com puguin es ser reduccions de la Seguretat 
Social o reduccions fiscals que la Comunitat Autóno
ma no pot fer de cap manera, i aixó és un tipus d'ac
tuació que pot fer, peró li demanam, li demanam sen
se tocar-li la partida, li demanam que dins un pla eco
nomic concret, dins el PER, resumi 40.000.000 pts. per 
actuació a sectors diferenciats, i ens varem alegrar 
molt, molt, i esperavem, perque aixo no modifica els 
Pressuposts, esperavem que ens acceptassin l'Esmena, 
ens va sorprendre que no l'acceptassin, perque tam
poc no era cap cosa molt grossa, deiem a empreses 
privades, actuacions en sectors diferenciats, no era 
una modificació important, era molt important con
ceptualment, DO era important pressupostariament, es
peravem que ens dirien que sí quan a la discussió de 
l'esmena a la totalitat va dir que el Govern tenia in
tencions d'actuar en sectors diferenciats. Que vol dir, 
aixó? Que el Govern, com deia ahir, té unes bones in
tencions, pero que per la formulaci& que fa no les 
pot posar en práctica, perque demanam, que passa si, 
una vegada aprovats aquests Pressuposts, i nosaltres 
sabcm que ja hi ha moItes peticions pendents, es co
breixen rapidament els 70.000.000 o els 75.000.000? Tor
nara actuar el Govern en sectors diferenciats, si estan 
consignats en partides? NosaItres creim que no seria, 
en principi, just, el contribuent, el ciutada, l'empresari 
sabra avui, dema, el dia que es publiqui que hi ha 
una partida de 75.000.000 per a credits de circulants, i 
que no hi ha condicions en aquests credits de circu
lants, hi ha un Decret, i en funció d'aguest Decret no 
hi ha condicions sectorials. Nosaltres Ji demanam que 
sí es posi en condicions sectorials i que es reservin 
40.000.000 per a actuacions ,a sectors diferenciats. 
Creim que amb aixó es compliria la intenció o, no 

volem dir prom eses, l'expressió del Conseller d'Eco
nomia i Hisenda, que tenen intenció d'actuar en aquest 
sentit, es compliria el que ens deia ahir, que hauran 
d'actuar amb aquells sectors deprimits de l'economia 
en funció del que digui el PER, el mes de maig, que
daran sis mesos o quedaran set mesos per a actuació, 
i no tendria el Govern de la Comunitat Autónoma, el 
comprornís legal pel Decret que eH mateix ha publi
cat de si té petícions dins els quatre pnmers mesos 
d'enguany o els tres primers mesos d'enguany per do
nar subvencions a credits de circulants, se li mengin les 
partid es i li faci absolutament impossible actuar en 
sectors diferenciats. 

Per altra part, ja 1i deim al Sr. Conse11er que nos
altres veuríem amb goig que coordinas tota la política 
económica, que ens duguin, en aquest Parlament, quan 
es duguin els Pressuposts o a un altre moment, nosal
tres a aquestes formalitats no, no els donam massa 
importancia, creim que del que es, tracta eS de debatre 
i no del moment quan es debat, ens dugués un pla d'ac
tuació económica per a aquestes Illes, dins el nivell 
de competencies que du l'Estatut i que té el Govern de 
la Comunitat Autonoma, que en té, que vosté sap que 
en té de competencies, i que aquest pla no es dugués 
per sectors o per Conselleries, sinó que es dugués amb 
un objectiu comú de tot el Govern i no amb una re
partidora a ConselIeries. A nosaltres ens és completa
ment igual que qui destina un credit o una subvenció 
a un credit sigui la Conselleria d' Economia, sigui la de 
Comen; o sigui la de Transports o sigui la de Turisme, 
el que volem és que aquestes actuacions estiguin, siguin 
motivades per una política económica que du el Govem 
de la Comunitat Autónoma. 

Jo li demanaria que ja que no li modifiCara aquesta 
Esmena un sol número del balan<; final del Pressupost 
de la Comunitat Autónoma, l'admeti i li donara la pos
sibilitat d'actuar en funció del que va dir que actuaria 
dins la discussló de l'Esmena a la totalitat. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. CristOfol Soler té la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Bé, veig que té, 

i arnés és lógic, un desacord profund tant amb l'este
tica com amb el fons de la política económica que du 
a terme el Govem. Varern tenir ja dins Comissió, a una 
de les primeres comissions, a una de les primeres reu
nions, millor dit, de la Comissió d'Economia i Hisenda, 
un debat de polítcia económica, alla on jo vaig exposar 
el programa, alla on voste em va rebatre, com és lógic, 
des de la seva postura ideológica, i varem anibar a la 
conc1usió que no hí podria haver mai acord en relació 
a aquests temes, ara, ha fet unes afirmacions que sí 
m'agradaría rebatre-les. 

En primer 11oc, diu que hi ha una dispersió, que hi 
ha una dispersió quant a la coordina ció de la política 
económica, en poques paraules diu que no hi ha una 
coordinació, jo li puc dir, en aquest aspecte, que, per 
exemple, tot el que fa referencia a les línies de credit, 
hi ha una Comissió creada per Decret, alla on hi for
men part totes les Conselleries en caire economic, com 
són la de Treball, com és la de Turisme, com és la 
d'Agricultura, com és la de Comer<; i Indústria i la 
d'Economia i Hisenda, i dins aquesta Comissió que es 
reuneix a vegades per part de l'Administració única-
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ment i a vegades, com voste sap, amb participació deis 
diversos sectors empressarials, i dins aquesta Comissió, 
com dic, es coordina, es coordina tota la política de 
credits que practicament és una de les poques mesu
res d'actuació quant a política económica que té la 
Comunitat Autónoma, perque tot el que sigui sortir
nos del pur foment de l'economia, no esta en les nos
tres mans, no és competencia nostra. 

l hem de ten ir en compte quant a les linies de cr~
dit, dos aspectes, que estic parlant, per una part, de 
credit per circulant, i credits per inversió. EIs credits 
per invesió, com voste sap, estan ubicats a les distin
tes ConselIeries, és dir, que en certa manera ja en 
aquest aspette estan sectorialitzats, n'hi ha a Turisme, 
n'hi ha a Comen; i Indústria, la qual cosa .ia SliP osa 
un inici de sectorialització en aquest aspecte. EIs cre
dits per circulants tenen una emissió, han tengut dins 
el 84, una emissió distinta a aquesta. Ha estat una 
primera actuació quant a sanejament financer de les 
empreses, independentment del sector en el qual estas
sin, perque hi pot haver empreses a distints sectors 
que necessitin aquest sanejament, per aixo, dins el 84 
s'ha actuat en aquest sentit. 1 s'ha actuat en aqllest 
sentit perque pensavem que una de les bones políti
ques que es podia fer era, en aquest aspecte, era que 
empreses que' en aquest moment estan pagant el tipus 
d'interes al 23 i al 24 %, tenir la possibilitat d'una re
ducció bastant grossa. Vos te crec que estara d'acord 
amb mi que tina empresa que, en aquest moment, esta 
pagant el tipus d'Ínteres al 21, 22, 23, 24 % és una 
empresa amb dificultats avui, amb problemes dema i 
que tancara passat dema. Com voste sap en relació a 
aquesta via de credits per circulants totes les subven
cions que s'han donades han anat acompanyades d'un 
compromís per part de l'empresa que les rebia de man
teniment de 'lIocs de feina, i grar;:ies a aquesta actua
ció, gracies a aquesta actuacio, com dic, es mantenen 
en aquest moment de l'ordre de 4.614 lIocs de' feina, 
aixó dins l'any 84, pensam que aquesta és una de les 
importants contribucions que pot fer la Comunitat 
economica, la Comunitat Autónoma a la nostra eco
nomia. 

Ha fet una afil'mació que nO té, en absolul, lag ica, 
més ben dit, dues. Ells diu que el tipu d'intere que 
estan donant els banes van del 17 i mig al 18 i mig, 
com voste sap hi ha un conveni firmat per part de la 
Comunitat Autonoma i les entitats financeres que col
laboren amb aquestes linies, en el qual es parte.ix del 
17 %. Tates les entitats financere han fjrmat el 17 %, 
toles les polisses. totes les polisses de crCdit firmades 
que la Comunitat Autónoma ha rebut, totes han estat 
firmades al 17 %, menys una que va venir del 17 i mig, 
i aquesta es va tornar, es va tODlar a l'entitat finan
cera en concret perque la modificas. Ha volgut dava
luar, també, la Hnja, diliem, que en aquests moments 
els preferencial s estaven entom al 13 i mig, 13 i mig, 
14 i mig, voste té poc coneixement del món de l'em
presa avill en dia, em mgui, em mgui quants de clients 
bi ha a les 110stres illes, quants de clients d'jnstitu
cions bancaries que tenen aquest preferencial del 13 
i mig al 14 i mig, com voste sap és una mera decla
ració d'intencions que es d6na en casos comptadíssims, 
i que cree que aquÍ, a les nostres illes, es poden comp
tar amb els dits de les manso Es a dir que, empreses 
que en aquests moments puguin firmar polisses de ere
mt directament a113 i mig o al 14 i mig , aixo, perdoni, 
pero m'entren ganes de rjure, en aquest sentit, per-

que aJxo nO crec que hi hagi ningú dins aquesta Cam· 
bra que es pugui creure aixo. 

Quant a la sectorialització, jo ja ho vaig dir, el que 
passa és que si ens descuidam, intentam fer el que és 
el Programa Economic Regional, tant amb les línies de I 

circulant com en les d'inversió, ho vaig dir en el debat 
de totalitat d'aquests Pressuposts, en tenir el Programa 
Economic Regional confeccionat, quan el Programa 
Económic Regional estigui acabat, quan, fins i tot, 
abans que vengui a discussió d'aquesta Cambra, aixo 
sí que és una mesura que es pot prendre abans que 
véngui a discussió, es comen<;ara amb la sectorialitza
ció. Que hi pot haver una part, d'aquests 75, que no són 
75, són 65, perque com voste sap hi va haver una Es
mena Transaccional que les reduta a 65, que hi pot 
haver una part que es destini, dins aquests primers 
mesos, a sanejament financer? Bé, nosaltres pensam 
que en aquest cas, doncs, seria una continuació dins els 
primers mesos de l'any d'aquesta política que hem 
dut dins el 84, i pensam que aixó no és tan dolent com 
voste vol fer veure. La sectorialització no es fara via 
esmena, es fara via voluntat, via voluntat política, ma
nifestada a través d'un Programa Economic Regional 
i coordinadament, com dic, amb totes les Conselleries 
que tenen ambit, motivació, influencia damunt la nos
tra economia. 

Per tot aixo, deman que aquestes dues Esmenes 
siguin rebutjades. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar, per favor? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sres. i Srs. Diputats. Moltes gracies, Sr. Soler, per 

donar-me la raó, rebutja l'esmena, diu que no va bé 
l'esmena i diu que fara el que diu l'Esmena. L'esmena 
no l'obligava a sectorialitzar concretament, l'obligava 
a acceptar una partida de sectorialització, per tant, en 
definitiva, em dóna la raó. Té raó amb els 65.000.000 de 
la transaccional. té tota la raó, el que passa és que quan 
varem mantenir les esmenes, el Dictamen no estava 
complet i no me'n vaig recordar, nO ens recordarem 
deIs 65.000.000. 

Que nosaltres ens volem avan<;ar al Programa Eco
nómiC? No, volem preveure el Programa Económic, és 
una cosa distinta, no avan~ar i, lógicament, preveient 
aquest Programa Economic no fa falta el Programa 
Economic en aquest moment per saber que hi ha zo
nes que necessiten ajuda de cara a reindustrialització, 
no zones que, no fa falta veure el Programa Economic, 
no fa falta veure el PER, perque d'altres estudis n'hi 
ha, per veure que hi ha zones, DO eS poden dir ZOnes de 
pobresa, sino de certa renda molt més baixa a les Illes, 
nO fa falta veure el PER per saber aixo i, per tant, feim 
una previsió. 

Sabem, logicament que hi ha una Comissió de coor
dinació, pero el que notam a faltar no és la Comissió 
de coordinaci6, Ji hem dit, 1i he dit ~bans, el que notam 
a faltar és que hi hagi un Conseller que dugui la po
lítica economica, ja Ji he cUt el d'En Boyer d'aquí, nO 
importa repetir-ho. 

Li puc garantir, Sr. Soler, que hi ha empreses que 
troben interessos al 13 i mig, ti pug garantir amb tota 
seguretat, al 14 i migo més i al 15 i mig-moltes, ja, en 
aquest moment, voste sap que les possibilitats de liqui-
cIesa del sistema a finans;ar a nivell d'illes són altes . : 

Continará ! 

~ 
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