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EL SR. PRESIDENT: 
Comeuga la Sessió. La Sessió Extraordinaria que 

ara comen,gam va ser degudament convocada per acord 
d'aquesta Presidencia amb la Junta de Portaveus, per 
atendre el dcbat final i la votació del Dictamen de la 
Comiss ió d'Economia, Hisenda i Pressuposts, sobre el 
Projecte de Llei de Pressuposts de la Comunitat Auto
noma de les Illes Balears per al 1986. Una \legada con
elos el termini de quaranta-vuit hores a que fa referen
cia l'artiele 118 del Reglament Provisional d'aquesta 
Cambra, continuen vives diverses esmenes a l'articulat, 
a les sessions i a les disposicions transitories , etc., així 
dones, debatrem l'articulat de la Llei i cadascuna de 
les sessions el'aquesta, a l'empara del disposa t a l'ar
ticle 126. 

D'altra banda, la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts no ha manifestat la voluntat de formular 
la presentació del seu treball, i si el Govern no fa ús 
del seu dret legítim a formular la presentació de la 
seva iniciativa en una intervenció que no podra acce
dir de quinze minuts, passarem a la lectura i aprova
ció, si així pertoca, deIs diversos articles i seccions. Se
guidament, amb tot i aixo, d'acorel amb la Mesa i la 
Junta de Portaveus, procedirem al debat de cadascuna 
de les esmenes vives, comengant per la número 942, 
del Gnlp Parlamentari Socialista. 

Per al debat de l'esmena, té la paraula el Sr. Jo
sep Alfonso Villanueva. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANU BV A: 
Gracies. Sr. President, Sres . í Srs. Diputats. Aques

ta esmena afecta l'artiele 1r.1, 1 es una esmena que 
hem vengut mantenint un any rera l'aItre, perque la 
caparrudesa del Govern fa que el nostre Grup vulgui 
deixar cIar, cada any, i a cada pressupost, les inten
cions que té aquest Govern de camuflar, amagar, en 
una paraula, amagar la realitat d'una situació. El Go
vern ens diu que ens presenta uns pressuposts anive-
11ats, el Govern ens diu, ens ve a dir que eIs ingres
sos són exactament iguals que les despeses, aixo, que 
comptablement és ver, perque realment la partida do
ble du sempre que els seients siguin, equilibrin tant 
l'actiu com el passiu, resulta que, realment, realment, 
no és ver. Per que? Perque realment aquest Govern 
no té uns ingressos que puguin cobrir totes les despe
ses, uns ingressos normals que puguin cobrir totes les 
despeses. Ha de complementar aquests ingressos amb 
una emissió de deute públic que ni el mateix Govern 
sap fjns 00 arribara, perque ens diu que poden ser 800 
miJions, 900 o 1.000 milions, segons sigui la liquidació 
del Pressupost. Nosaltres li deiem al Govern, accep
tant que hi pot haver una liquidació del Pre supost 
elel 85, sobre 200 milions de pessetes, ti deiem, li deim 
al Govern que digui que els Pressuposts no són anive-
11ats i que per anivellar-se s'emetra deute público És 
exactament la nostra esmena. 

E l Govem, ja els anys anteriors, no ha volgu t sa
ber, no ha volgut aclarir, i deu ser per qualque cosa, 
perque normalment les referencies després surten , que 
els Pressuposts de la Comuoitat Autonoma s6n nres
sup osts anivellats, no ha volgut aclarir mai q ue els 
Pressuposts de la Com unitat Autonoma són uns Pres
suposts q ue provoquen, el 'que tant es ' diu, tin deficit, 
provoquen un deficit públic, que el Govern, bé o ma
lament, cobreix amb deute públic, és, per tant, una 
esmena simplement tecnica i d'aclariment al nostre 

poble del que són aquests pressuposts, i no és una es
mena ele cap caire polític, excepte el que li dóna el 
Govern no volent accep tar que els Pressuposts no són 
anivellats fíns que s'ha fet l'emissió de deute público 
S'hauria ele elir, com ja diuen aIs Pressuposts Generals 
de l'Estat, com ja diuen a 10ts els Pressuposts, que els 
Pressuposts s'anivellen amb una emissió de 800 milions 
de deute públic i de 200, o el que surti, de la liquida
ció deIs Pressuposts del 85. 

Gracies . 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, quan actua, actua com a Conseller o 

com a. ,,? 
Com a Conseller? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Com a Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Com a Govern. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Com deia vosté mateix, Sr. 

Alfonso, aquesta qüestió, aquesta esmena, cada any co
mengam el debat final de Pressuposts amb aquesta 
mateixa esmena, és un contenciós que venim mante
nint voste i jo des de fa tres anys, des del pressupost 
del 83. Jo due aquí la intervenció que va tenir voste 
en el debat pressupostari de l'any 85, i, practicament 
ha usat, eom és lógic, els mateixos arguments, jo con
tinuaré usant els mateixos, dient-li que, en aquest cas, 
no estam davant un deficit estnlctural que seria el que 
justificaria aquesta esmena que voste proposa, estam 
simplement davant una emisió de deute públic que es 
comptabilitza, és a dir, per dur a terme operacions de 
capital de l'apartat de la despesa d'aquests Pressuposts, 
que aixo tecnjcament és con'eele. Aquest any passat, 
fins i toL, varem entrar en disqujsicions des del punt 
de vista tecnic, de quina era la lecnica milIor r spec
te d'aquest tema, jo li dela que, entre les conclusions 
de les famoses jornades financeres Universitat-Hisen
da Pública, entre d'aItres coses, es va arribar a una 
conclusió clara i 11ampant sobre aquest tema, que és 
una tecnica totalment acceptada i reconeguda, i llavors, 
voste em contestava, a la seva segona intervenció, dient 
que aquí del que es tracta és d'emmascarar el deute, 
etc. Jo, aaixo, el que li puc dir és que sí hi ha una 
cosa queda ben clara: cada vegada que el Govern pre
senta uns Pressuposts en aquest Parlament, és que hi 
ha una emissió de deute públic, és a dir, no ens n'ama
gam, que hi hagi una emissió de deute público Per 
tant, si el seu criteri és clarificar, tendria motiu d'anar 
a clarificar si el Govern s'hagués amagat, no hagués 
tengut present que feía una emissió de deute públic, 
indubtablement, jo el que em deman és, tecoicament, 
és ben inclos? És el criteri majoritariament acceptat? 
Sí. Per tant, que es mantengui aquí on esta, i aquest 

'. contenciós que venim mantenint voste i jo que acabi 
d'una vegada. 

Grades, Sr. President. . .. . '- - . 

EL SR. PRESIDENT: ' 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso, 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
No importara repetir moltescoses, només n'hi vo

lia dir dues. En primer lloc, que és una discussió aca
demica, i hi ha les dues posicions, i les dues posicions 
són perfectament valides, en la nostra opinió, és molt 
més aelaridor, és a dir, que els pressuposts es presen
ten desequilibrats o desnivellats, com vos te ho vulgui 
dir, i que es cobreixen amb deute público Pero hi ha 
hagut una cosa que voste ha dit i que l'experiencia 
d'enguany ha demostrat que no és molt exacta, resul
ta que vost{:s proposaven un deute públic de 2.000 mi
lions de pessetes, i ara es proposa un deute públic de 
1.000 milions, 800 milions, és igual, de 800 milions, lla
vors ens deien que el deute públic, com sempre diuen, 
és per a inversions, i resulta que d'inversions no se 
n'han llevat practicament cap o molt poques, uns 200 
milions de pessetes, i el que s'han llevat han estat 
molts de milions de despeses corrents. Per que era, 
em deman jo, el deute públic? EIs 2.000 mUions? Per 
que és ara el deute públic? Els 1.000 milions? Perque 
si en el mes de gener el deute públic era de 1.000 mi
lions, que eren per a despeses corrents, almanco, que 
se suposa que podrien ser per a despeses corrents, 
ates que es lleven despeses corrents i es lleva deute 
públic, hi ha una correlació, avui el deute públic no 
v~ig. jo que sigui, és a dir, no em puc creure tant que 
SIguI per a despeses corrents, és evident que el deute 
públic, en tot cas i sempre, és per a despeses corrents 
o per a des peses d'inversió, una de dues, i obviament, 
no podran vos tes presentar cap pressupost al Ministeri 
d'Hisenda que no digui que el deute públic és per a in
versions; pero un se sospita quan voste ens deia a la 
seva Memoria, perque no ho varem poder discutir, 
aquí, ens deia a la seva Memoria que els 2.000 milions 
eren també per a inversions i avui ens diu que els 
1.000 milions, ens diu aquí que els 1.000 milions són 
per a inversió, un se sospita quan després d'unes ne
gociacions bastant estranyes amb el PRD es lleven 
1.000 milions, deIs quals 300 són d'inversió i 700, de 
des peses corrents, que almanco 700 milions abans eren 
per a despeses corrents. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, el que voste ha de mirar és de la 

~ifra globa~ de la despesa deIs Capítols VI i VII, que 
es la que mdubtablement es pot finan<;ar amb deute 
públic, voste miri el muntant que té aquesta xifra, hi 
descompti el muntant del Fons de Compensació Inter-

.. territorial, hi descompti el muntant de la inversió de 
reposició de Capítol VI consolidada sobre els Decrets 
de Transferencia i vegi quin marge hi ha. 1 el que es 
produeix entre uns pressuposts i uns altres, indubta
blement és que l'esfor<; que es fa d'aquest Pressupost 
de destinar, de fer un esfor<; de finan<;ació que tenim 
per a despesa corrent, dur-la a inversió de Capítol VI 
~ de Capítol VII, l'únic que ha passat en aquest tema 
es que s'ha incrementat l'esfon;, s'ha incrementat l'es
for<; respecte del primer projecte de pressupost, ara, 
mentre la xifra d'inversió, mentre els capítols VI i VII 
del Pressupost que presenti el Govern, el rn untant glo
bal sigui superior a la 'iEra de d eute p úb lic, a la xj

f~~ de Fons de Compensació i a la xifra de Capítol VI 
d mversió de reposició deIs d ístints Decrels de Tran -

ferencia, no es produeix el que vos te diu, que es fi
nancien amb deute públic, operacions Corrents. 

Gracies, Sr. President. 

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

altres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena. 1 deman a la 

Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de 
l'esmena 942, es volen posar drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
Queda rebutjada l'esmena per 17 vots a favor i 24 

en contra, cap abstenció. 
Passam a la vota ció de l'artiele Ir. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor de l'artiele Ir. es volen po
sar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'arti-

ele Ir., es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 24 vots; en contra, 17, 18. Queda aprovat 

l'artiele Ir. de la Llei de Pressuposts 1986. 
A l'artiele 2 es manté viva l'esmena 931, del Grup 

ParIamentari Esquerra Nacionalista-PSM. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Es podria llegir per part de 

la Sra. Secretaria, per favor? 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, es llegeix. 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Esmena a l'artiele 2.- Suprimir-hi «excepcional

ment, els credits consignats als capítols II i VI de la 
classificació eco no mica de la despesa tenen caracter 
vinculant a nivell d'artiele». Motivació: L'excepció feta 
a una part molt substancial del total de la despesa 
pressupostada, aixo implicaria variacions substancials 
en el pressupost, sense el degut control parlamentari». 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Molt breument la inter

venció a favor perque els arguments els repetim cada 
any i, de fet, crec que tots els Grups ParIamentaris sa
bem perfectament a que ens referim, i és que l'excep
cionalitat que presenta l'articulat que ha presentat el 
Govern és una excepcionalitat que nosaltres entenem 
que és amplíssima. Sabem que és una metodologia 
que s'utilitza per part del Govern de l'Estat, de Ma
drid, pero, logicament, nosaltres no creim que l'excep
cionalitat hagi de ser tan grossa. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Pareix que estam davant un concepte normal 
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corrent en la pressupostació per programes, no és una 
cosa que només facem nosaltres, sinó que, com li vaig 
dir ja dins Comissió és una tecnica que segueix, tant 
l'Administració Central com totes les Comunitats Au
tonomes que pressuposten per programes, n'hi ha que 
inclouen aquesta vinculació no només a nivell de Ca
pítols II i VI, sinó fins i tot a nivell de Capítol 1. nos
altres només la mantenim a nivell de Capítols II i VI. 
ens botam la vinculació a nivell d'article quant al Ca
pítol 1. amb la qual cosa, en certa manera, eslam mé 
constrenyits, fins i tot, que la legislació pressuposH:I
ría d'altres Comunitats Autonomes. És una tecnica que, 
com die, s'ha vengut usant durant aquests darrers 
anys, i no entenc que hi hagi lloc a aquesta esmena. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. Molt breument. Sr. Soler, sí. si vostes 

ho fessin tot programat per programes, certament ten
dria raó, i la hi donaria, pero és que en aquests pres
suposts que tan programats estan, voste sap que hi 
ha qualque cosa que no l'hemsabuda trobar entre 
tots els Grups Parlamentaris presents, aleshores, logi
cament, si ens trobam que els programes no estan gai
re ben fets, és logic que els demanem que aquesta ex
cepcionalitat sigui més petita. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen in tervenir ... ? 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Dir-li al Sr. Serra que el criteri que els progra

mes no estiguin ben rets, m'ho diu cada vegada, i jo 
li he de respondre que, indubtablement, des del nos
tre punt de vista, els programes estan ben fets. Ara bé, 
tot és perfectible en aquest món, pero així com es
tan presentats aquests pressuposts, la informació en 
relació anib els pressuposts mateixos del 85 és més 
ampla, precisament aixo els ha facilitat la feina seva 
de fer esmenes i, precisament, de cada vegada és més 
informació i més claredat el que es dóna a través 
d'aquest pressupost per programes que cada any plan
teja el Govern. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Volen intervenir els altres Grups? 
No. Passam a la votació de l'esmena. Sres. i Srs. 

Diputats que votin a favor de ")'esmena, es volen po
sar drets, per favor? 

Dos. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'es-

mena, es volen posar drets? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Moltes gracies, poden seure. 
Resultat de la votació de l'esmena: a favor, 2 vots; 

en contra, 25; abstencions, 18. Queda rebutjada. 
Passam a la votació de l'article 2. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor de l'artide 2, es volen posar 
drets, per favor? 

Poden seure. Queda aprovat per unanimitat. 
Perdó. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Per unanimitat no ho éso 

EL SR. PRESWENT: 
Falten dos vots. Manco els vots del PSM. 
Passam a l'article 3, que té una esmena viva, la 

944, del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Josep Alfonso Vi
llanueva. 

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

na pretén que les modificacions de credit que pugui 
f~r aquest Govern no les pugui fer quan s'hagi modi
fIcat qualque partida per decisió del Parlamento l!s 
evident que, vist el que va passar a Comissió i el que 
va passar abans de Ponencia, és molt difícil que aquest 
arhcle tengui cap tipus d'aplicació, perque, pel que es 
veu o el que es va veure a Comissió, cap esmena de cap 
Grup que es referia a quantitats incloses dins el Pres
supost, no podia passar o no passava. De totes mane
res, filosoficament i per anar creant un precedent, l'es
mena té importancia, i ho explicarem. 

Que pretenim amb aquesta esmena? El Govern, 
nosaltres sempre hem defensat, i aixo ho saben els 
membres del Govern, que el Govern ha de tenir agili
tat d'actuació pressupostaria, pero aquesta agilitat no 
h~ de ser tanta com perque el pressupost quedi des
vlrtuat. Fa un moment, el Diputat Sr. Serra deia que, 
ates l'estat d'imprecisió deIs programes que du el Go
vern, era bo limitar les possibilitats de modificacions 
de credits del Govern. Nosaltres creim també que els 
programes no són programes, ho varem dir al debat 
de totalitat, pero, de totes maneres, és obvi, per a nos
altres, que el Govern ha de tenir agilitat per executar 
el pressupost. Pero aquesta agilitat ha de tenir un lí
mit, i aquest límit, fonamentalment, a part deIs límits 
normals de no poder modificar totes les partides i tot 
aquest rebombori, és a dir, que les modificacions es
tiguin reglades, n'hi ha d'haver un altre: que una par
tida modificada en aquest Parlament dins aquest de
bat, pel PIe del Parlament, el Govern no la pugui am
pliar o modificar, usant les prerrogatives que té dins 
la Llei i dins la Llei de Finances. 

A nosaltres ens pareix que és lógic, perque si no, 
que discutiríem aquí? A part que, com ja deim, no 
creim que se'n modifiqui cap ni una, a part que, com 
ja deim, els pactes que es varen subscriure en el seu 
dia el PRD, perdó, el Grup Regionalista i Coalició Po
pular han funcionat molt bé, després de la retallada 
de les despeses corrents, a part d'aixo, per tant, nos
altres no creim que es modifiquin les partides, pero, 
sí voldríem introduir la filosofia que és inclosa dins 
aquesta esmena. 1 no entenem com el Conseller no ens 
la va admetre a Comissió i no podem entendre com no 
s'admet avui, perque, el que proposam, és molt senzill, 
si aquí. el Parlament retalla les despeses corrents de la 
Conselleria de Cultura o fa un acord que el Conseller 
de Cultura hagi de dedicar 15 milions a una campanya 
X, d'alfabetització, que se n'oblida, dins el Pressupost, 
nosaltres el que demanam és que aquests 15 milions 
es dediquin a aixo i que els que es llevin no es puguin 
tornar posar, i ens pareix que aixo és perfectament 10-
gic, a nivell de filosofia, encara que, com deim, a ni
vell practic, en aquests Pressuposts, no creim que ten
gui cap influencia, ja ho veurem, perque el debat ha 
comenyat, i no sabem mai com pot acabar. 
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De totes maneres, ens agradaria que ens donassin 
una raó logica, normal, que poguéssim entendre, filo
soficament, per que no admeten que el que . s'acorda 
en aquest Parlament no pugui ser desvirtuat o desa
cordat per una decisió del Govern sense cap' tipus de 
control parlamentari, perque n'hi ha moltes de modi
ficacions que no tenen control parlamentario 

I. jo no hi voldria veure la mala fe, perque no crec 
que n'hi hagi, de no aprovar les esmenes per no apro
var les esmenes, que qualque vegada passa. 

Gracies. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Bé, en relació amb el tema de no 

aprovar les esmenes per no aprovar-les, com deia al 
final de la seva intervenció, voste sap, voste mateix 
sap que aixo no és així. S'han transaccionat esmenes 
en Ponencia i Comissió, s'han acceptat esmenes seves 
i d'Esquerra Nacionalista, poques, pero alguna ,quan 
vostes, per exemple, dins el Congrés deIs Diputats ma
teix, dins aquesta legislatura passada, és que no dei
xaven canviar ni una simple coma a la Llei de Pressu
posts, és a dir, que la flexibilitat que ha tengut el 
Grup que dóna suport al Govem ha estat molt més 
ampla, molt més ampla, que la que vostes tenen a al
tres llocs, i aixo, indubtablement, s'ha de tenir en 
compte. . 

I en qüestió de filosofía, dir-li senzillament una 
cosa. Hi ha poques Comunitats Autonomes on el Le
gislatiu tengui tants d'instruments de control en ma
teria pressupostaria a un Govern, com en aquesta Co
munitat. Una Llei de Finances, perfectament explici
tada, de que s'ha de retre compte i de que no se n'ha 
de retre, toma venir aixo reflectit sobre la Llei matel
xa de Pressuposts de la Comunitat Autonoma, és a dir, 
que indubtablement no entrem, no entrem encara a vo
ler incrementar, a aconseguir, en base a la Llei de Pres
suposts, el que no es va aconseguir a la Llei de Finan
ces. Acceptem la Llei de Finarlces, acatem la Llei de 
Finances i duguem endavant la Llei de Finances. 

'. I dir-li que les modificacions de credit estan per
fectament contemplades i regulades a la normativa ma
teixa de la Llei de Finances desenvolupada en aquesta 
Llei de Pressuposts, i, com voste sap, el Govern ha de 
retre compte de les modificacions de credit que faci i si 
se li acorre, al Govern, produir una modificació d'aquest 
tipus, que pareix que vol evitar aquesta esmena, arnés 
que evitar, no, no vol evitar, sinó que vol que sigui apro
vat per la Comissió d'Economía, Hisenda i Pressuposts 
d'aquesta Cambra, indubtablement, si el Govem ha de 
venir a plantejar dient que ha fet una modificació de 
credit a una esmena que estigués acceptada, en mala 
posició estaria aquest Conseller a l'hora de venir a pre
sentar aquest tema a Comlssió. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANU EVA: 
Sí, Sr. PresidenL El primer comentari que ha dit 

sobre la flexibilitat o inflexibilitat, crec que requereix 
poc comentad en aquest Pressupost, i voste ha sap, 
vos tes tenien flexibilitat a altres pressuposts perque 

-

no els quedava més remei, perque un altre Grup els 
deia, siguin flexibles, que, si no, no passara el que de
manen, i no per res més. 

Els controls, aquí el que discutíem era una altra 
cosa, evident que hi ha controls, per cert, i sense que 
vengui a conte en aquesta historia, hem passat el pri
mer trimestre, i de controls no n'ha passat gaires el 
Govem, pero vaja, controls n'hi ha. Ara bé, aixo no es 
tracta de control, del que es tracta és que no discutim 
temes que hagin estat discutits abans, és a dir, si a 
aquest Parlament se li ocorre aprovar una esmena nos
tra que crea una variació a un credit aprovat pel Con
sell de Govem i presentat a aquest Parlament, que per 
simple decisió del Govern, i voste sap que hi ha credits 
deIs quals el Govem no té perque retre compte, de 
modificacions, per simple decisió del Govem no el pu
gui canviar i no el pugui desvirtuar, només es tracta 
d'aixo. I, Sr. Soler, la veritat, no hi ha cap raó ni una, 
a part deIs controls, on varem estar tots d'acord, per 
tant, no els hem de treure, i tampoc no en té tants, 
tampoc no en té tants, perque, si no els envia aquí, 
ningú no li pot protestar o li protestam només amb 
potadetes, perque no ens donen més opció fins a l'octu
bre no podrem protestar seriosament si voste no ens 
envia, fins a l'octubre, si voste no ens envia els docu
ments que ens ha d'enviar i que estan prevists a la 
Llei de Finances. 

Bé, del que es tracta és que no puguin fer, senzilla
ment, no haver-hi control, que aixo no es pugui fer, 
perquc quan el Parlament aprovi un canvi de partida 
o el que vostes ens presenten, ha de ser per unes raons 
molt poderoses ,i nosaltres creim que el Govern no ha 
de poder tenir opció a poder variar aquestes raons. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, les modjficacion de credit són perfec

tament reglades, per tant, davant tota una reglamenta
ció feta en Llei de Finances j en L1ei de Pressuposts 
de cada any, no vulguem introduir cada any un ele
ment nou en relació amb aquest punt per incrementar 
el control, el control que hi ha en aquests moments és 
ufi.cient i, indubtablement, el cas que voste planteja a 

travé d 'aque ta esmena és un cas utopic que, de cap 
manera, no e pot produir o no és intenció d'aquest 
Govern que es produeixi. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Volen intervenir eIs aItres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'esmena número 944, es volen 
posar drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seu re. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi 

ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 27; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 3. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor de l'article 3, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
EL SR. SERRA BUSQUETS: 

Ens hem abstes Esquerra Nacionalista, dos en 
aquest momento 
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EL SR. PRESIDENT: 
És que són tan pocs. 
A favor, 46 vots; en contra, cap; abstencions, 2. 
I passam a l'arUcIe 4, que té viva l'esmena núme

ro 946, del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
l'esmena, té la paraula el Diputat Josep Alfonso Villa
nueva. 

(Pausa). 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Sr. President, perdó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Srs. i Sres. Diputats. Jo crec que val la pena, per

que l'esmena és molt curta, i només diu «supressió 
d'un apartat», dir el que demanam que se suprimeixi. 

Parlam de despeses plurianuals i el que demanam 
és suprimir l'apartat 4, l'articIe 4.3, que diu: «En tots 
els casos, l'adquisició d'aquells compromissos de des
pesa és competencia del Consell de Govern, amb l'in
forme previ de la Intervenció i de la Direcció General 
de Pressuposts». Nosaltres deim que se suprimeixi, per
que entenem que es troba en contradicció amb la LIei 
de Finances. 

La LIei de Finances clefineix les des peses pluria
nuals de la forma següent, l'artic1e 45, i supos que el 
Conseller d'Economia i el Govern i els Diputats ja el 
deuen coneixer, pero no hi és de més refrescar un po
quet la memoria, diu que «podran ser autoritzades o 
reali tzades despeses amb abast plurianual sempre que 
se subordinin al credit globalitzat que, per a cada exer
cici pressupostari, autoritza la LIei de Pressuposts de 
la Comunitat corresponent». Les des peses tendran una 
dedicació, etc., i, obviament, apartat 1, que és el més 
important, queda cIar que hauran de ser autoritzades 
globalment les despeses plurianuals en el Pressupost 
corresponent. 1 el Govern ens proposa que l'adquisició 
d'aquests compromissos de despesa és competencia del 
Consell de Govern. Nosaltres creim que, del dit aquí, 
l'adquisició deIs compromissos globals de despesa plu
rianual és competencia d'aquest Parlament, dins la LIei 
de Pressuposts, pero d'aquest Parlamento 

1 hem estudiat la LIei de Pressuposts de ver, a 
fons, i no hem trobat quina és la quantitat global, la 
des pesa globalitzada plurianual prevista per a l'any 
1986, i nosaltres suposam que no n'hi ha, suposam, per
que no n'hi ha cap ni una en aquest Pressupost. Ales
hores, que és que passa? O bé el Govern, a través 
d'aquest article 4.3 vol no complir, l ens ha deia abans 
la L1ei de Finances,· i vol que les despeses plurianuals 
les autoritzi el Consell de Govern, interpretant mala
ment, interpretant d'una forma inexacta, equivocada i 
en contra de la L1ei, la importancia o el valor jurídic 
que té la L1ei de Pressuposts, en aquest cas, donant 
una interpretació obscuríssima, o bé, o bé no hi ha 
des peses plurianuals. Com que nosaltres ens temem, 
perque hem llegit en els diaris, que informen molt bé 
moltes vegades, que hi ha convenis pendents, etc., creim 
que n'hi ha d'haver de despeses plurianuals, en les que 
ens proposa el Govern aquí, que totes aquestes clespe
ses plurianuals, no previstes en el Pressupost, perqué 
no n'hi ha ni una, en el Pressupost no se'n veu ni una 
de despesa plurianual, les pugui adoptar el Consell de 
Govern, i nosaltres deim, no senyors del Consell de 

Govern. Aixo es troba en clara contradicció amb la 
LIei de Finances, perque el Govern no ens ha presen
tat el muntant, la quantitat, la despesa global, pluria
nual que té prevista dins aquest Pressupost. Per tant, 
o bé el Govern no podra fer cap despesa plurianual 
enguany, o bé, acordant aquest article 4, ha invalidat 
l'article 45 de la LIei de Finances. 1 jo no sé, de ver, 
per q ue f'eim una Llei de Finances con ensuada si a 
la primera oca ió, per descuit del Govern, perque jo 
cree que és un descuH del Govern, o perque no té idea 
de les despeses plurianuals que té previste, el Govern 
ens vol aficar un gol molt pitjOT que eJs gols que es tan 
aficant en el campionat del món. Ens vol aficar un 
gol carregant-se l'article 45 de la Llei de Finances i 
vol guanyar un partit com el Brasil. De veritat, se
nyors del Govern, que així no aoam enlloco 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, s'ha de llegir bé l'arti

ele 45 i s'ha de posar en relació amb l'article 4 de la 
Llei de Pressupost; a l'article 45 es diu que es Olar
cara un Hmit globalitzat per a la despesa pluríanual, i 
a ]a Ll i de Pl' . uposts po am aquest Iímit. És a dir, 
una vegada delimitat a la Llei de Finances, quines són 
les operacions e ncretes per les quals es pot utilitzar 
la despe a plurianual, qu s6n inversioDS reals i trans
ferencies de capital, eontractes de subministrament, 
dm'egues únancere derivad s de l'endeutament; dei
xanl al marge el convenis que e subscriguin amb 
altre agents del ector públic, en coneret de l'Admi
ni traci6 entra l, i posant en combinació les \.imita
cions del 70, el 60 i el 50 % d'exercicis imputables, au
tomaticament amb el muntant global de les partides 
de Capítol VI i VII i de les partides susceptibles de 
fer contractes de subministrament, es dedueix, ara, ba
sicament de les de Capítol VI, es dedueix el muntant 
global que podra tenir aquesta despesa pJurianual. s 
a dir que amb aixo, el Govern no esta de naturalitzant 
aquest article, sinó que es fixa una quan'tia global en 
funció de les partides que té, que li quedin aprova
des al Projecte de Pressuposts que presenta. Per tant, 
el que diu voste, que es desnaturalitza, no veim la des
naturalització enlloc, arnés, afegint, a més del que diu 
a la LIei de Finances, aquesta limitació que, a la ve
gada que la limita, indubtab lement, pel sol fei de li· 
milar suposa que per projecció limita, al mateh:. 
teOlps, el muntant globa l, en virtut del qual es pot 
c1l11' a terme la despe a pl,Llrianual, amb UDS lí~rs que, 
ens ls Pre upos t anterior no bi eren o i ' hi eren, 
el Conse ll de Govern no se' ls podia botar, que en aquest 
cas queda ben cIar que aixo no és possible, que s'ha 
de fer d'acord amb les limitacions que preveu l'article 
4 en relació amb l'artic1e 45 de la LIei de Finances. 

Gracies. 

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

EL SR. ALFONSO VTLLANU EVA: 
Sr. ConselIer, ara í que, de ver, m'ha preocupat. I 

jo tomaré llegir )'artiele 45.1, diu: «Podran ser auto
ritzades o realitzacles de peses amb abast plurianuaJ 
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sempre que se subordinin al credit globalitzat que, per 
a cada exercici pressupostari, autoritza la Llei de Pres
suposts de la Comunitat Autónoma». 

Li he de dir que és una llastima que no tenguem 
Diari de Sessions de Comissions, perque aquest tema 
es va discutir, sobretot a Ponencia, es va discutir molt 
seriosament, i, en la nostra opinió, va quedar cIar que 
el que vol dir «el credit globalitzat» no és una suma 
que cada Diputat o cada ciutada d'aquestes illes hagi 
de fer sobre el Pressupost de la Comunitat Autónoma, 
sinó que és una quantitat que a un article de la Llei 
o a qualsevol lloc deIs Pressuposts, doni el Govern, i 
digui, les despeses plurianuals previstes, amb carac
ter global, per al 1986 són 2.000 milions de pessetes, 
si és igual. dit aixo, després, podra aplicar les limita
cions deIs 2 i les limitacions del 3 o les faltes de 
limitacions del 2 i del 3. 

Si ara voste em diu que agafi una calculadora i 
comenci a sumar Capítol VI, Capítol VII, la veritat, 
Sr. Conseller, no era així que quedarem quan varcm 
fer la Llei de Finances. Varem quedar, exactament, i 
és una llastima, torno a dir, que no tenguem la grava
ció o, almanco, la transcripció eI'aixo, que vostes ens 
dirien quines eren les despeses plurianuals, perque era 
un tema que ens preocupava, ens preocupava, i no no
més a nosaltres, vull recordar que preocupava, tant o 
més que a nosaltres, al Grup Regionalista, i tant o més 
que a nosaltl-es, al Gnlp d'Esquerra Nacionalista, i va 
quedar clar, que, quan deiem, se subordinaran al cre
dit globalitzat, aquest credit globalitzat era el que aixo 
pareix que vol dir: un muntant total de credit. Ara 
voste ens diu que hem d'agafar la calculadora. De ver, 
no haguéssim aprovat la Llei de Finances amb aixo. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, el que varem fer a la 

Llei de Finances en relació a la despesa plurianual és, 
en primer lloc, dir per quins conceptes es podia usar 
aquesta tecnica de la despesa plurianual. quins con
ceptes, els quals varen quedar perfectament tra~ats a 
l'article 45 de la Llei, i llavor una limitació a aquesta 
elespesa plurianual, i la limitació a la despesa pluria
nual es pot fer de dues maneres, o bé fixant una 
quantia concreta, una xifra concreta o bé fixant aques
ta quantia per percentatge, i aixo va d'acord perfecta
ment amb l'esperit ele I'article 45 mateix de la Llei de 
Finances. El Govern, en lloc d'anar a fixar una quan
tia concreta, ha fet, ha dut a terme aquesta limitació 
per projecció de percentatge damunt partides pressu
postaries, que és perfectament correcte amb l'article 
45, amb l'esperit de l'article 45 i que indubtablement 
suposa una limitació, sobretot tenint en compte que 
aquesta limitació no se la pot botar ningú, és a dir, 
que el Consell de Govern mateix no la pot modificar, 
no pot modificar aquesta quantia, la qual cosa és ga
rantia suficient que, en primer lloc, no s'usi la despe
sa plurianual per a segons quins conceptes i, en segon 
lloc, que tengui una quantia fixa, calculable sobre els 
Pressuposts. 

Gracies, Sr. Presiden t. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els aItres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'esmena 946 del Grup So
cialista, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'es· 

mena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs, Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 23 vots; en contra, 

27. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 4. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor de l'article 4, perdó, hi ha 
una esmena viva, 932, del Grup Parlamentari Esquer
ra Nacionalista-PSM. Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula el Sr. SebasWl Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Bé, de fet, en aquests 

moments, aquest Portaveu no sabia si intervenir fa un 
momentet o fer-ho ara, perque el tema ele fons és exac
tament el mateix. 

Nosaltres varem presentar una esmena, Esquerra 
Nacionalista-PSM, autenticament radical en aquest ar
tiele 4, una esmena que la podríem qualificar, en !len
guatge popular, el'un poc bestia, i és que varen dir, 
així ele senzill, que les despeses, el nombre d'exercicis 
el'aquestes despeses plurianuals no fos superior a un 
any; clar, nosaltres érem ben conscients, i ho varem 
dir dins Comissió que aixo era molt fort, és a dir, una 
cosa dura, és a dir, era fort, un poc bestia aquest plan
tejament, pero és que érem conscients perque nosal
tres, durant la Llei de Finances estavem molts satis
fets que alTibassim a un consens, pero érem molt 
conscients de l'embolic que hi havia armat i d'aques
tes veritats a mitges o falsedats a mitges que s'han 
dit repetidament respecte de temes economics. Nosal
tres comprenem perfectament el Conseller d'Econo
mia, Hisenda i Pressuposts, el comprenem perfecta
ment, si bé sabem que no acaba de dir la veritat, com 
fa un momentet, ha sortit aqui amb tota aquesta ex
posició tecnica que ha fet, pero ell sap ben bé perque 
ho ha fet, i clar, riosaltres l'entenem des de l'óptica del 
poder, pero és que en aquests Pressuposts per a l'any 
86, jo crec que tots els Grups Polítics aquí represen
tats estan molt preocupats pel futur d'aquí a més d'un 
any, i ja sabem que hi ha hagut retalls importants en 
molts cI'aspectes d'aquests pressuposts, nosaltres no és 
que els vulguem retallar, a nosaltres ens encantaria 
que la inversió, la despesa pública i l'activitat a partir 
de l'Administració Autonomica, l'activitat economica es 
donassin, i crec que n'hem donat mostres sempre; 
pero, precisament per tot aquest embull que hi ha, 
aquestes veritats a mitges o falsedats, creim que, en 
aquest cas, seria bastant prudent que aquest nombre, 
de 4 exercicis fos rebaixat, no volem dir només a un, 
pentura podríem arribar tots a un acord de dos anys, 
perque un, és molt fort el que proposam, pero així i 
tot creim, amb sinceritat, que després de la discussió 
de l'esmena anterior, aquest un és perfectament jus
tificat. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Serra, dir-li que aquesta esmena 

seva és impossible i, a més, no pot ser, és que no pot 
ser, perque si aquesta esmena anas endavant, practi
cament la Conselleria eI'Obres Públiques quedaria pa
ralitzada, els projectes d'inversió mateixos que hi ha 
prevists amb el conveni de carreteres, que tenen una 
duració de quatre anys, la part que ha d'aportar la 
Comunitat Autónoma quedaria paralitzada . És a dir, 
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que no té sentit perque no es podrien aprovar els pro
jectes amb les corresponents anualitats. 

Per tant, el que li deman és que, en aquest cas, 
retiri aquesta esmena, retiri aquesta esmena perque, 
indubtablement, suposaria la paralització de l'actuació 
de l'Administració de la Comunitat Autonoma. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Aquesta era una de les intencions i una de les ·pos

sibilitats de retirar aquesta esmena, perque compre
nen el que voste diu respecte de la Conselleria d'Obres 
Públiques, i no volem paralitzar certes millores que 
s'han de f~T, pero, atenció, si voste en$ aclareix el punt 
anterior i, de fet, s'arregla l'esmena anterior, perquc 
som al mateix article, és quan té sentit retirar aques
ta, pero si nosaltres aquesta l'hem mantenguda, és per
que voste, a l'anterior, dins Comissió i posteriorment, 
manté un autentic fum i un autentic anar pels carre
rons en 110c d'anar pels carrers principals. 

EL SR. PRE'SIDENT: 
Entén aquesta Presidencia que aquesta esmena 

queda perfectament viva i, en conseqü~mcia, valen in
tervenir els altres Grups? 

No. Passam a la votació de l'esmena del Grup Es
querra Nacionalista, 932. Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per 
favor? 

Dos. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

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

sar drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 2 vots; en contra, 

27; abstencions, 20, 19. Queda 'rebutjada l'esmena. 
I passam a la votació de l'article 4. Per favor, du

rant les votacions abstenguin-se de sortir de la sala. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'artiele 

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

per favor, tornarem repetir aquesta votació, que hi ha 
hagut una confusió, perque s'asseia un senyor. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'arti
ele 4, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'ar-

ticle 4, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor de l'artiele, 27 vots; 

en contra, 22. Queda aprovat l'artiele 4. 
Passam a l'artiele 5, que manté una esmena viva 

del Grup Esquerra Nacionalista, la 933. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra 
Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Molt breument. Les trans

ferencies de credit, tots coneixem perfectament que són 
subjectes a Llei de Finances i, a la vegada, a la Llei 
Pressupqstaria del 86; estam. davant una esmena que, 
precisament, va directament a l'estricte compliment de 
la Llei de Finances i a una adequada coordinació i 
control entre les dues lleis. Sabem que es pot dir que 

aquesta Llei de Finances fa poc que l'hem aprovada, 
sabem que es pot dir que l'any que ve es complira 
d'una altra manera que enguany, pero, precisament, 
per tal de salvaguardar l'exacte compliment i la coor
dinació, creim que seria important afegir l'esmena que 
E:squerra Nacionalista presenta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí. En relació amb aquesta esmena, he de dir que 

no hi ha 110c, perque és contemplat a la Llei de Finan
ces i per un altre motiu, corp voste sap, en tecnica 
pressuposülria no es poden produir incorporacions de 
romanents no compromessos, indubtablement, des del 
moment que no es poden produir aquests tipus d'in
corporacions de romanents no compromessos, no en
trem en les modificacions d'aquests romanents. Per 
tant, entenem que a aquesta esmena tecnicament no 
hi ha 11oc, i és un tema que ni s'entra a regular dins 
la normativa pressupostaria mateixa, perque ens regim 
per la Llei de Finances en aquest aspecte concreto 

Gracies, Sr. President. 

El. SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
La mantenim,. es votara, i com que ara hi haura 

Diari de Sessions, esperem que aixo sigui aixÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir el altres Grups Polítics? No. 
Passam a la votació de l'esmena. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor d'aquesta esmena, es volen posar 
drets, per favor? 22. 

Poden seure. 
Sres. i Srs. Dipu1:ats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra de l'esmena, 27; absten

cions, cap. Queda rebutjada. 
Passam a la votació de l'articIe 5. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'artiele 5, es volen posar 
drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Els articles 6 i 7 no tenen cap esmena, i els sotmet 

directament a votació. Sres. i Srs. Diputats que votin él 

favor d'aquests articles, es volen posar drets, per ra
vor? 

Queden aprovats per unanimítat. 
L'article 8 manté una esmena viva, la 934 del Grup 

Esquerra Nacionalista-PSM. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Sr. Sebastia Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. Gracies, Sr. President. Nosaltres proposam en 

aquest article 8 afegir un text que no és una qüestió 
de tipus aIternatiu, sinó que és una addició, i és molt 
clara, i hem procurat que sigui una addició tecnica
ment correcta i completa. I, precisament, aquesta addi
ció és per fer que la Comissió d'Economia, Hisenda i 
Pressuposts hagi de fer perceptivament un informe, i 
que aquest informe, de fet, sigui un informe clar i va
lid i d'obligat seguiment pe! Govern a l'hora de tot~ 
aquesta problematica, que creim . que és prou impor
tant dins les operacions de capital. 
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La veritat és que pensam que queda molt més com
plet l'articIe, des d'un punt de vista tecnic i que, a la 
vegada, el control parlamentari queda garantit i que, a 
la vegada, tenint en compte la majoria que forma la 
Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts i la seva 
naturalesa, com a tal Comissió Parlamentaria, creim 
que no espenya, en absolut, ni frena, en absolut, l'acció 
de Govern una es mena d'addició que millora i comple
ta aquest article 8 i que, per altra banda, fent una ana
lisi comparativa de diverses lleis pressupostaries de 
Comunitats Autonomes de l'Estat Espanyol, amb una 
addició d'aquest tipus, podríem dir tot aquest Parla
ment que estam fent una llei que supera, quant al 
paper del Parlament i, en definitiva, de la Comissió 
d'Economia, Hisenda i Pressupost, supera moltes al
tres lleis que s'han fet i que es traben en practica a 
l'Estat Espanyol. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Serra, tant la nostra Llei de Fi

nances com les successives lleis de pressupost que 
anam presentant superen en l'aspecte de control, su
peren, em cregui, les de mol tes altres Comunitats Auto
nomes. 

No entrarem aquí, una vegada més, ja ho hem fet 
en anteriors esmenes, en el tema del control per part 
del Legislatiu de les modificacions de credit, i .el tema 
és cIar, és perfectament regulat a la Llei de Finances, 
fins i tot aquest punt que voste proposa és contemplat 
a la Llei de Finances, no amb l'amplitud que voste vol, 
perque voste ja havia presentat una es mena en aquest 
sentit a la Llei de Finances que no va anar endavant. 
Com és logic, si aquesta esmena a la Llei de Finances _ 
no va anar endavant, esper que no hi vagi, en aquest 
cas, a la Llei de Pressuposts, i és que les transferencies 
de credit, les modificacions de credit no es poden dur 
a terme, perque aixo és prohibició expressa de l'article 
53.l.b) de la Llei de Finances, en el sentit de buidar, per 
així dir-ho, partides de Capítols VI o VII, és a dir, Ope
racions de Capital per dur-les a despesa corrent. 

. És a dir, aquest tema ha estat suficientment expli
citat, la garantia és suficient, aixo és una prohibició 
expressa que té el Govern, indubtablement voste el que 
vol fer és incrementar el marge, és incrementar el con
trol sobre aquest punt, nosaltres pensam que les modi
ficacions de credit són perfectamen~ regulades, el con
trol que tenen les modificacions de credit que du a 
terme el Govern és bastant, per part d'aquesta Cambra, 
entenem que aquesta esmena no té sentít per anar en
davant . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics? 
Passam a la votació de I'esmena. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor de l'esmena 934, del Grup Es
querra Nacionalista, es valen posar drets, per favor? 
Dos vots. 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

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

drets , per favor? 

Resultat de la votació de l'esmena: a favor, 2 vots; 
en contra, 27; abstencions, 19. 

I passam a la votació de l'article 8. Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor d'aquest artic1e, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. Perdó. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'arti-

ele, es volen posar drets? 
EIs que s'abstenen, es volen posar drets? 
Moltes gracies. 
El resultat de la votació de l'artic1e és: a favor; 

46 vots; en contra cap; abstencions, 2. 
L'artic1e 9 mauté una es mena viva, la 948, del Grup 

Parlamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, 
té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. L'article 9 és 

incorporació de credits, es refereix a incorporació de 
credit, i fa les dues formes, és a dir, regula les Gues 
maneres que hi ha dins aquest Pressupost per incorpo
rar creclits. Una és a través de la Mesa del Parlament; 
i I'altra, a través del Conseller d'Economia i Hisenda. 
I amb aixo, hi estam d'acord. 

Pero, dins les regulacions fetes pel Conseller d'Eco
nomia i Hiscnda, hi ha un tema, diu «amb caracter 
excepcional es podran incorporar romanents de credit 
del Pressupost del 84», tant de bo que no ha posat elel 
85. Nosaltres només volem que s'afegeixi un nou para
graf, aquest nou paragraf diu: «Aquestes incorpora
cions podran ser realitzades una vegada aprovat pel 
Parlament la liquida ció deIs Pressuposts del 84, i tam
bé del 85», perque és obvi que el Govem vol incorpo
rar credits del 85, si no, no ha hauria previst a la LJei 
de Pressuposts. 

Per que nosaltres demanam que s'aprovin pel Parla
ment les liquidacions? En primer lloc, perque l'aprova
ció de les liquidacions són contemplades a la LIei de 
Finances, una. Segona, perque, de veritat, la lentitud 
que, jo diría la marxa enrera que du la liquidació del 
Pressupost de l'any 1984, ens fa veure que hi haura 
d'haver qualque organisme que no retardi aquesta apro
vació de liquidació i, en la nostra opinió, qui ha retar
dat aquesta aprovació de la liquidació no és ningú més 
que el Govern o el grup que dóna suport al Govern. 
Per que? Perque han passat tres mesos ja des de l'apro
vació de la Llei de Finances, ha passat un any llarg 
des de la presentació de la liquidació del Pressupost, i 
aquesta liquidació esta encara no sabem com, no s'ha 
fet res, es va nomenar, tant de bé, fa poc temps, la 
Comissió, aquesta Comissió va lenta, obviament la res
ponsabilitat del Grup d'Esquerra Nacionalista i del 
Grup Socialista en aquest moment no existeix, perque 
no pertany a la Mesa de la Comissió d'Economia i Hi
senda, que podria fer activar el funcionament deIs co
misisonats per estudiar els Pressuposts, que després 
deIs comissionats ho haura de veure la Comissió i fer
ne una analisi política, i nosaltres pensam que qualcú 
ho haura d'empenyer i hi haura de tenir interes, inte
res que aixo faci via i, a posta, proposam aques! nou 
paragraf, aquesta incorporació. 

Perque si no, si el Govern pot incorporar, senzilIa
ment, el ConseIler d'Economia i Hisenda, els credits 
deIs Pressuposts del 84 als Pressuposts del 86, no ten
dra massa interes que la liquidació del Pressupost 
s'aprovi, no en té, nosaItres estam convenyuts que ni 
el Govern ni el Grup Popular en té cap ni una, i no 
perqué pensem malament, sinó perque és una cosa que 
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sempre pot suscitar un debat polític, pot haver-hi una 
crítica, que n'hi ha, i seriosa, al Pressupost del 84, com 
ja ho veurem quan es vegi, devers Nadal, i, logica
ment, no els interessa que aquesta liquidació vagi a un 
ritme normal. Nosaltres volem que vagi a un ritme nor
mal, nosaltres volem que fací un dia les líquidacions 
perque és la forma de elir-li al Govem, voste no com
pleix ni el que diu, ni el que promet ni el que prcveu, 
quan no compleix, i quan compleix, dir-li, senyors del 
Govem, ho han fet molt bé, són vos tes uns senyors 
molt efica¡;os, pero és una !lastima que no ho puguem 
dir quasi mai, o no ho puguem dir ara, perque real
ment, la liquidació no l'hem vista o no la tenim estu
diada, el Parlament, en aixQ, va molt lent, la Comissió 
d'Economia i Hisencfa va absolutament dormida en 
aquests temes, i nosaltres el que volem, realment, és 
que el Govem tengui interes que s'aprovi, i tengui un 
interes economic, elirecte, no un interes polític, que no 
en té cap ni un, ja ho sabem, sinó un interes de poder 
incorporar els credits que li han quedat penjats per 
mala gestió o per manca de gestió en els pressuposts 
anteriors. La veritat, creim que vostes haurien de ser 
els primers que tenguessin interes en aquesta liquida
ció i, si s'aprova aquesta esmena, que no s'aprovara, 
si s'aprova aquesta esmena, vostes hi tendrien inten!:s, 
no només nosaltres. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, aprofita voste aquesta 

esmena per entrar en discussió sobre com esta l'estat 
de la liquidació del Pressupost del 84. Sr. Alfonso, vos
te sap, voste sap, perque formava part de la Ponencia, 
igual que jo, que varem comenc;:ar a estudiar la liquida
ció de l'any 84, amb retard, perque no havÍem rebut 
la liquidació del percentatge, pero la varem comem;:ar 
a estudiar. HavÍem estudiat o havÍem passat ja tot l'es
tat d'ingressos, i quan havíem d'entrar en el momen! 
de comen¡;ar a analitzar en Ponencia restat de les 
despeses, va ser quan tots, conjuntament, tots el po
nents, varem arribar a la conclusió que, com que 11i 
havia la Llei de Finances en tramitaeió, passassim en
davant la Llei de Finances i, qua n estavem discutint la 
LIei de Finaces, varem arribar a la conclusió que el 
millor sistema, mentre no estigués muntada la Sindi
catura de Comptes, que el millor sistema per procedir 
a l'estudi de la liquidació que presenta el Govern era 
en lloc de fer-ho a través de la Comissió i a través deIs 
ponents, que hi hagués un estudi previ, que va ser una 
proposta, en concret, seva, que hi hagués un estudi 
previ per part d'una serie de tecnics nomenats pels 
distints Grups Polítics, aquesta Comissió, per així dir
ho, liquidadora deIs comptes o aquesta Comissió per 
estudiar la liquida ció deIs comptes es va nomenar, i 
no vulgui imputar al Govem, no vulgui imputar al Go
vern que aquesta Comissió faci feina o no faci feina, 
per ventura, si s'hagués continuat la liquidació tal com 
estava comenc;:ada, és a dir, pel debat dins Ponencia 
per llavors passar a Comissió, per ventura estaria apro
vada, ara, varem ser tots els Grups Polítics els que va
rem aeceptar aquesta altra opció i, precisament, per 
mor d'aixo, per ventura, per mor d'aixo esta aturat 
en aquests moments, esper que es posi en marxa aviat, 
l'estudi de la liquidació del 84. 

I dir-Ji, per altra part, ja cenyint-me un poc més 

a l'esmena, que hem de distingir dues coses, i VOste 
aixo ho sap massa, una cosa és l'aprovació de la liqui
dació, i l'altra és l'aplicació d'aquesta liquidació. Voste 
sap que les Corporacions Locals el que fan és que 
s'aprova la liquidació i l'aplicació de la liquidació per 
PIe en el mateix temps, i el que fa rEstat i el que fan 
totes les Comunitats Autonomes és, per una part, re
metre la liquidació al Parlamen t i, una vegada es pro
dueixin unes quantitats, poder fer l'aplicació d'aquesta 
liquidació amb caracter provisional, mentre no s'hagi 
aprovat «a posteriori" aquesta liquidació. Aixo ho fan 
totes les Comunitats Autonomes perque segueixen un 
sistema distint al de les Corporacions Locals, i voste 
el que pretén amb aquesta esmena és circumscriure la 
Comunitat Autonoma en aquest aspecte a la legislació 
de les Corporacions Locals, a la tecnica de les Corpo
racions Locals, creim que no és el camÍ adequat, creim 
que fer les incorporacions, és a dir, l'aplicació de la 
liquidació tal com fa l'Estat i tal com fan les altres 
Comunitats Autonomes és el que hem de fer aquí, i no 
seguir, en aquest cas, la pauta de les Corporacions Lo
cals . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. ConselIer, nosaltres, els anys anteriors no va

rem fer una esmena d'aquest tipus, i voste ho sap, per 
que l'hem feta enguany? Li ho he d'explicat. Perque la 
liquidació del Pressupost esta aturada, va molt lenta, 
i és ver que va ser una proposta nostra, després de tres 
mesos de reunions, que hi hagués un grup d'experts 
que ens fes un informe de la Jiquidació, un informe, 
evidentment objectiu, tan objectiu com fos possible, 
perque el que nosaltres volíem fer, com a polítics, era 
una discussió política i no una discussió de partides 
de tres milions o de cent milions. Volíem fer una dis
cussió política sobre aplicació del Pressupost, no una 
discussió de si aixo és ben aplicat, mal aplicat, per 
que, la veritat, no és important poIíticament, si vostes, 
per exemple, com passava a la liquidació de pressu
post, no havien comunicat al Parlament o no havien 
fet el Decret de modifieació d'un credit. Aquestes coses 
passen i tampoc no hem de donar importancia a aquest 
tema. 

Per tant, el que volíem és que els tecnies ens fes
sin un informe i, en base a aquest informe, passar a 
una discussió política deIs Pressuposts, pero, que pas
sa? Que la Llei de Finances es troba publicada eles del 
17 ele febrer, dia 30 d'abril havien d'estar nomenats, 
i hi estaren, els comissionats per fer aixo, i dia 2, 4, 
S de juny, em pareix que estam a dia 4 de juny, als 
comissiats, els han comunicat el nomenament, tot, pero 
encara no han comenc;:at afer feina. 1 nosaltres vo l -
dríem, amb aquesta esmena, només voldríem que qual
cú, el Grup Popular, que detenta el poder de totes les 
Comissions i el Grup Regionalista que comparteix el 
poder d'aquestes Comissions i de l'aprovació del Pres
supost, tenguessin interes de fer via, perque ara arriba
ra el mes de juliol, i ja no es fara res, i arribara el mes 
d'agost i no es fara res, i arribarem a l'octubre i no 
haurem vist el 84, ja tendrem aquí el 85, s'imaginin 
com aniran les coses. Si algú hi té interes, nosaltres 
n'hi tenim, Esquerra Nacionalista també, pero si algú 
que té poder per fer-ho caminar aviat hi té interes, 
aixo caminara aviat, i aixo és el sentit de la meva es
mena. 

No volem emular les Corporacions Locals, de les 
quals ja sabem el proeediment, no interessa, no ¡nte-
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ressa i, a posta, durant tres anys no hem dit res, pero 
és que enguany, el tema de la liquidació deIs pressu
posts és una cosa que, com diuen a CasteIla, «clama al 
cielo». La veritat, si vostes ha empenguessin, nosaItres 
no haguéssim fet l'esmena, com que no ha empenyen, 
hem de mantenir l'esmena. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Precisament, aquesta argumentació que voste fa 

demostra que aquesta es mena no té sentit, perqu2 una 
cosa és aficar un article concret o un paragraf nou dins 
un article de la Llei de Pressupost, i una altra és, sen
zillament, empenyer uns comissionats perque duguin a 
terme la seva feina. Voste ha faci amb els de! seu 
Grup, que jo ho he fet amb els del meu Grup, i crec 
que si tots actuam així, els comissionats es posaran 
aviat afer feina, ara, no perque els comissionats no es 
reuneixin, aixó hagi de tenil' com a conseqüencia una 
esmena dins aquesta Llei de Pressuposts, amb una cosa 
que, vuste mateix hu acaba de dir, no hi acaba d'esta r 
d'acord quant a filosofía, i, precisamen~, aquesta esme
no no té sentit, i, si vo\em, si volem que e! tema vagi 
endavant, cOl11prometem-nos tots, aquí, a empenyer que 
cls cOl11issionats es comencin a reunir, perque, precisa
l11en t, el comissiona L del nostre Grup va ser el primer 
que es va presentar a acreditar-se clavant aquest Par
lamen! per poder comenc;ar afer feina. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 
Gracies, Se Diputat, graCles, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Esquerra Nacionalista té la pataula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, en primer lloc, nosaltres entenem que aquesta 

incorporació que proposa el Grup Socialista no hi so
bra en absolut, al text, al seu fons, a la seva semantica, 
en absolut no hi sobra, hi poden sobrar aItres coses, i. 
aquesta, per tant, no hi sobra. Ara, una cosa sí s'ha 
d'aclarir de cara a ser deba tuda aquesta qüestió deis 
comissionats, si el comissionat del Grup Popular ha 
vengut i és un bon tecnic, si el del Grup Socialista ha 
vengut i és un bon ténic, si el nostre ha vengut i és 
un bon tecnic, si el del Grup Regionalista ha vengut, 
que crec que ha vengut, aleshores deu ser de l'Esperit 
Sant la culpa que no facin feina. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Serra, com voste sap perfectament és una pre

gunta que no me la de fer a mi . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Bé, sÍ. Els girarem la pregunta, la farem a la Mesa 

de la Comissió. Es tracta d'aixo, Sr. Soler, nosaltres 
volem que el Grup Popular, el Grup Popular, i no ja 
el Sr. Soler, el Grup Popular, que té la majaría de la 
Mesa de la Comissió, hi tengui intereso Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions passam a la vota

ció de l'esmena. 1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de I'esmena 948, del Grup So
cialista, es valen posar drels, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 

Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'esme-
na, es volen posar clrets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de !'esmena, 22 vots; en contra, 27; abs

tencions, cap. Queda rebutjada. 
Passam a la votació de l'article 9. Sres. i Srs. Dipu

tats que votin a favor d'aquest article 9, es valen po
sar clrets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que vo~in en contra, es volen 

posar drets, per favor? No n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es valen posar 

drets, per favor? 
Resultat de la volació: a favor, 47 vOls; en contra, 

cap; abstencions, 2. 
Queda aprovat l'article 9. 
L'article 10 manté viva l'esmena 949, del Grup Par

lamentari Socialista. Per defcnsar I'esmena té la parau
la el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. L'artiele 10 par

la de les retribucions deIs Alts Carrecs, crec que hem 
d'aclarir de que tracta l'arLicle 10 perque s'entengui el 
que diu l'esmcna. Nosaltres, a l'esmena, demanam una 
cosa bnstant simple. que és que la recepció del com
plemellt ele dedicació absoluta amb el qual es pot re
tribuir als Alts Carrees és incompatible amb qualsevol 
altre treoall remunerat que no sigui l'administració clel 
patrimoni familiar. 

Per que feim aquesta esmena? Nosaltres, i aquest 
Parlament, el Diari de Sessions n'és testimoni exacte, 
no hem posat mai inconvenients a les retribucions que 
el Govern fixa per als seus Alts Carrees, no hem dis
cutit mai si són altes o baixes, no hem discutit mai si 
un Alt Carrec cobra poc o molt, creim que els que 
administren les competencies de la Comuni tat Auto
noma, els que. administren 13.000 o 12.000 milions de 
pessetes de la Comunitat Autonoma, han de ser digna
ment retribu'its, primer punt que volem que quedi clar. 
Pero han ele ser retribui'ts per la Comunitat Autonoma, 
el que trobam que no és lógic, que no és convenient, 
que és dolent per a la Comunitat Autónoma, és que 
eIs Al ts Canecs el'aquesta Comunitat tenguin relribu
cions al marge del patrimoni familiar per altres con
ceptes. Nosaltres creim que la incompatibilitat que té 
el President de la Comunitat Autónoma, per tenir 
aquests tipus de retribucions, el President guanya 
1.000.000 de pessetes, no arriba, més que un Conseller, 
és la mateixa incompatibilitat que han de tenir aquests 
Alts Canecs. 

A la política, pensam que s'hi han de dedicar d'una 
forma absoluta i si tenen un complement que es diu 
de cledicació absoluta, aquest complement de dedicació 
absoluta ha de significar que el Conseller no ha de 
tenir cera del Corpus per cobrar d'altres administra
cions, primer punt, per cobrar d'altres feines que ell 
faci. El ConselIer, els Alts Carrecs han de cobrar bé, 
el que toca per la feina que fan a Consellers o Alts Car
recs de la Comunitat Autonoma. Pensam que és estrany 
que el Grup Popular, el Grup Regionalista no doni su
port, no hagin donat suport a Comissió a aquesta es
mena, perque, realment, realmen~, vostes, del Grup Po
pular, que es diucn empresaris o que són empresaris 
moltes vegades voldrien tenir Alts Carrecs, amb dedi
cació total, que tenguessin uns aItres negocis i que s'hi 
dedicasisn els vespres, o de dia, o a les hores de la 
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fcina de la Comunitat Autonoma? Com compatibilitzen 
els Alts Cárrecs de la Comunitat Au 10noma la feina pe· 
sada, grossa, enorme que han de ten ir a les Conscllc
ríes, com a Directors Generals, com a Consellers, com 
a Secrc+aris Gcncrals Tccnics, com la compatibili tzen 
amb feines particulars? Ho pot explicar qualcú aixo? 
Vostes, Srs. Consellers, ho compatibilitzcn? Fan feines 
particulars amb feines polítiques de Conseller? Els Di
rectors Gencrals cluen les c1ues feines? I on decilLjUen 
més temps? 1 com controlen el temps? Srs. Consellers, 
senvors del Grup Popular i del Gmp R~gionalista, és 
imprescindible, ja, clarificar aquest tema, és imprescin
dible que si un Conseller ha de guanyar 5 milions, els 
guanyi, pero eIs guanyi fent feina tot el temps a la Co
munitat Autonoma, no fent feina a. altres lIocs. Creim 
que, ja no faria falta que ho explicassim, que no és ne
cessari explicar-ho, pero és que pot tenir temps un 
Conseller que es dedica, que ha de defensar i ha d'ad
ministrar els interessos del Comere; i Indústria d'aques
tes Illes, del Turisme, de Transports, de la Sanitat, de 
l'Economia, pugui fer altres coses, és possible? No li 
ocupa les 24 hores del seu temps? Si no les hi ocupa, 
les hi hauria d'ocupar, i nosaItres, perque hagi d'ocu
par 24 hores del seu temps amb aquestes feines, de
manam que, com a mínimo no pugui cobrar d'aItres 
llocs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula_ 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Estam davant una esmena cIassica, 

que es presenta també cada any a la Llei de Pressu
posts, i dir-li una vegada més que no és el moment, la 
Llei de Pressuposts, de comene;ar a entrar a regular 
.les' incompatibilitats, que les incompatibilítats, en 
aquest cas, de Consellers i aItres Alts Carrecs són per
fectament regulad es a l'articIe 32 de la Llei de Regim 
Jurídic de la Comunitat Autónoma 1. en conseqüencia, 
no hi ha 110c en aquest cas a entrar-hi. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
La veritat és que amb aquest tema i amb la con

testació que m'ha fet el Sr. Soler, no importa dur pa
pers. El Sr. Soler ens ha demostrat que creu, exacta
ment, que la nostra esmena 'l1auri a d'aprovar. Ens h a 
ha demostrat exactament, perque no parlam d 'incom
patibilitats, primer punt, no p a rJam d'incompatibilitats, 
parlam de retribucions, i si les re tríbueion DO són al 
Pressupost, jo no sé si s'han de passejar per devers 
Cort, cree que han de ser als Pressuposts les retribu
cions, primer tema. 

Pero és que ens sorprenen, una de les coses dar
reres que, ero pareix: que e ra el Sr. Alzaga o el Sr. 
Fraga, ha di t darrerament és que vol reduir el sou 
deIs AJts Carrees . Vol r eduir la despesa pública a tra
vés de r eduir el sou deIs AJ ts Carrees, és una part del 
seu programa. 

Aquí hi pot haver dues lectures: una, reduir el 
sou deIs Alts Carrecs dient-los, feis feina abó com vul
gueu i, per tant, no feis feina d'Alts Carrees; l'aItra és 
no, cobren molt i no han de cobrar tant, i hem de re-

c\uir la despesa pública. Pero Alts Carrecs que tenen 
dues rctribucions de l'Administració Pública, AIts Car
recs que dediquen bona part de la seva feina, i tenen 
una capacitat de feina incre'iblc, part de la seva feina 
<t fer feina particular o el'altre tipus, senyors, la veri
[at és que es troben en absoluta contradicció. El pri
mer que ha de fer, un AH Carrec, un Conseller d'aques
ta Comunitat Autonoma, és dedicar-se a la Comunitat 
Autonoma, i vos te, Sr. Soler, així com cm contesta em 
demostra taxativamenl que voste també hi creu, que 
voste també hi creu, dedicar-se a aixo i cobrar per 
aixo, el que sigui, el que es consideri que sigui nor
mal dins un mercat normal de feina, és obvi que un 
Conse]Jer no pot cobrar un milió i mig de pessetes, és 
obv1. no hem discutit aquest tema, pero posin les re
tribucions adequades a la gran v~tlua que tenen tots 
els Consellers, la gran valua que tenen tots els Alts 
Carrees, que nosaltres no la posarn en dubte, més que 
qualque vega da, quan la discutim aquí, i no posam en 
clubte la valua personal, sinó la política, com és 10-
gic, i els obliguin, per incompatibilitats de retribucions, 
els obliguin a no fer res més, excepte que administrin 
les accions o la finqueta o el xaletet i els rosers que 
tenen. Res més. Perque necessiten, com els hem dit, 
tota la seva capacitat de feina, tota la seva inteHigen
cia, tota la seva inteHigencia per dur endavant la Co
munitat Autonoma, si no, passara, pass ara que al final, 
si les retribucions que treuen d'altres feines són més 
rendibles que la rehibució que treuen del Consell de 
Govern o del seu Alt Carrec, cada vegada dedicaran 
tot el temps que puguin a aquestes retribucions i man
co temps al Conse11 de Govern, i nosaltres no creim 
en supermans, no creim en gent que pugui fer vint ho
res de feina cada dia, ben feta, no hi creim, un dia la 
podra fer, pero tots els dies de l'any, no. Per tant, sí 
volen dedicar-se a la política, que s'hi dediquin i co
brin de la política, si volen dedicar-se a les seves fei
nes particulars, que s'hi dediquin i deixin a algú, tal 
vegada manco inteHigent i amb manco capacitat de fei
na, el Iloc, perque sigui un horne dedicat a la política, 
perque amb més temps, amb més dedicació i només 
tenint la preocupació de I'Administració Pública, ho 
fara bastant millor que aquell que té la preocupació deIs 
seus assumptes particulars, no del patrimoni familiar. 

Al final, Sr. Soler, voste votaria amb nosaItres. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputa!. 
Vol en intervenir eIs altres Grups Polítics? 
Grup Mixt, té la paraula. 
Disposa d'un temps de deu minuts . 

EL SR. LAFUENT E' LóPEZ: 
Gracies, Sr. Presiden t . Seré molt breu. Jo el que 

li volia recordar a l Sr . Alfonso és que, en primer lIoc, 
no sé exactament el que e l Sr . Alzaga vol o el que el 
Sr. Fraga vol, discutim l'article 10, i l'article 10 diu 
que els AIts Carrecs d'aquesta Comunitat tendran les 
mateixes remuneracions de l'any 85 incrementades en 
un 7'2 %_ Tota la resta, tot el que surti d'aquí és sor
tir del que ha de ser aquest article 10, perque, coro 
molt bé ha dit el Sr. Conseller, l'article 32 de la Llei 
de Regim Jurídic de l'Adroinistració de la Comunitat 
Autonoma de les Balears, diu d'una manera concreta 
que els Alts Carrecs, inclosos Consellers, Directors Ge
nerals, Secretaris Generals Tecnics, etc., són incompa
tibles amb qualsevol aItra funció pública, no parli, ido, 
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Sr. Alfonso, d'altres funcions públiques, són incompa· 
tibIes amb altres funcions públiques, ámb qualsevol 
altre carrec d'administracions territorials o institucio
nals, és impossible, idó, que tenguin dos exercicis de 
dues funcions de qualsevol característica. I l'article 32, 
que jo crec recordar que va ser votat favorablement 
pel Grup Socialista, concreta que únicament podra 
exercir altres activitats quan no siguin interessos pro
pis de la Comunitat i es tractin d'assumptes deIs quals 
tenguin coneixement per raó del seu carrec o que, de 
qualque manera, estiguin sotmesos a la seva jurisdic
ció. Fora d'aquí, no n'hi ha més, d'incompatibilitats, i 
tota la resta són incompatibilitats, no podem sortir, 
dins una Llei de Pressuposts, a parlar del que són in
compatibilitats o compatibilitats, per a aixó hi ha la 
Llei de Regim Jurídic, que la podem modificar, si es 
presenta una Proposició de Llei, pero, mentre aquesta 
Llei sigui vigent hem d'assumir el que diu l'article 32. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo demanaria al Sr. 

Lafuente que, a part de llegir l'article, llegís l'esmena. 
L'esmena no parla d'incompatibilitats funcionals, diu 
exactament: «La recepció del complement de dedica
ció absoluta - i aixo és un tema que és als Pressu
posts perque ve dels Pressuposts anteriors, per tant, 
diu: «La recepció d'aquest complement dura, eom a 
conseqüencia, que no podra exercir altre treball remu
nera!». No diu res més. Per tant, és propi d'aquests 
Pressuposts. 

Hi ha una possibilitat, si hi ha un Conseller o un 
Director General que només, per una hora de feina al 
dia, ha de ser Conseller, que li llevin, com a mínim, 
el complement de dedicació absoluta, complirien aquest 
article, pero és que hem de ser a les verdes i a les 
madures. Nosaltres trobam, i cree que voste també, Sr. 
Lafuente, que un Alt Carrec que té un complement 
que és 1.300.000 o 400.000 pessetes, no ho sé ni m'im· 
porta, en aquests moments, de dedicació absoluta, ha 
de tenir una dedicació absoluta, i no val la pena di s
tingir entre total, plena, no, dedicació absoluta, qual
sevol entén el que vol dir, que s'ha de dedicar abso
lutament a la seva feina, a aquell Alt Carrec. Només 
demanam aixó, pot renunciar perfectament a la dedi
cació absoluta, i tots sabrem a que ens hem d'atenir, 
que qualque Alt Carree d'aquesta Comunitat Autóno
ma no té dedieació absoluta a la Comunitat Autóno
ma, que també té dues lectures, no només no cobrara, 
sinó que també sabrem que el Govern manté un Con
seller o un Director General perque és un autentic geni 
i li basten dues hores de feina per dur endavant el 
seu tema. I ens pareix molt bé, la responsabilitat és 
del Govern, no és nostra. Pero, com a mínim, sí que 
demanam a la Llei de Pressuposts que no cobri el 
complement de dedicació absoluta, i crec que ara ja 
em dóna la raó que és perfectament coHocada resme
na en aquest article. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Alfonso. 
Hi ha més intervencions? No. 

Passam a la votació, en conseqüencia, de resme
na. Esmena 949, del Grup Socialista, i deman a la 
Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
ta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes graCles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 23 vots; en contra, 27; abs· 

tencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 10. Sres. i Srs. 

Diputats que votin a favor d'aquest article, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 27 vots; en contra, 

23; abstencions, cap. Queda aprovat l'article 10. 
L'article 11 manté l'esmena viva 950 del Grup So

cialista. Per defensar l'esmena té la paraula el Sr. Mar
tín Peregrín. 

Disposa d'un temps de deu minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRíN: 
Sr. Presidente, Sras. y Sres. Diputados. Ha sido 

un posicionamiento reiterado el del Grupo Socialista 
sobre la necesidad de que las retribuciones de los fun
cionarios y de los trabajadores laborales de la Comu
nidad Autónoma estuvieran total y absolutamente equi
paradas y que no hubiera diferencias de retribuciones 
sin la más mínima justificación entre personas que es
tán llevando a cabo la misma función y en la misma 
categoría, con el mismo índice de proporcionalidad, y, 
que en definitiva, realizan el mismo trabajo. 

Es incuestionable que una Ley de Presupuestos tie
ne como base un fundamento político importante, y 
el fundamento político se tiene que reflejar en el ar
ticulado de esa propia Ley de Presupuestos. Nosotros 
sabemos y somos conscientes, el Conseller de Interior 
en determinadas intervenciones ante esta propia Cá
mara ya lo ha dicho algunas veces, y así lo reconoce
mos, de que hay una voluntad más o menos implícita, 
si acaso expresa, del Gobierno de ir a una paulatina 
equiparación de las retribuciones, pero también es 
cierto, que nosotros lo hemos dicho también tantas ve
ces como él ha manifestado esa voluntad, que el pro
blema no es de voluntad y de ir paulatinamente a la 
equiparación, sino que el problema es de estar o no 
estar, desde ya, desde la propia Ley, de acuerdo con 
el principio de igualdad constitucional, con el artícu
lo 12:1.3 de la Ley de Función Pública y con la propia 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

Es decir, el problema no se plantea a nivel de in
tenciones, sino a nivel de realidades, y de realidades le
gislativas. No es que el Gobierno de la Comunidad Au
tónoma quiera equiparar las retribuciones de los fun
cionarios, es que tiene la obligación legal de que es
tas retribuciones estén perfectamente equiparadas, 
siempre y cuando no exista la causa que justifique una 
diferencia de retribución. 

Y, por consiguiente, la enmienda de adición que 
nosotros proponemos es la forma de plasmar esa vo
luntad política dentro de un texto legal que obligará 
al Gobierno, en definitiva, a cumplir, no de una ma-
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nera más o menos voluntaria, sino de una manera obli
gatoria, 10 que la propia Ley establece. Y nosotros es
tamos pidiendo que en el año 1986, que ya es tres años 
en algunos casos, y en otros un poco menos, suficien
te para que los funcionarios, los trabajadores que rea
lizan el mismo trabajo, que realizan la misma función 
cobren la misma retribución. En consecuencia, estima
mos que este es un problema de voluntad potitica, pre
cisamente por ese contenido político al que hacíamo 
referencia al principio, y que, i efectivamente el Go
bierno tiene esa intención, esa vollrntad política de re
solverlo, no puede dejarlo sometido a una situación de 
carácter complementario, sino que tiene que plasmar
lo en la propia Ley de P -esupuestos. Este es el cont -
nido y el sentido político d la enmienda de adición y, 
por consiguiente, e peramos el apoyo de todos uste
des. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President; senyores i senyors. Sr. Martín, el 

G vern, i voste bo sap, té un compromí per dtu- a 
terme aquesta equiparació, es podría en lrar a discutir 
a qui toca pagar aquestes quanlil.a ts. Vost·e, sap que 
nosa lLres pressupostam de fons propis, de recurso 
propis de la Comunital Aui.onoma, 151 milions de pes
s te per dur a terme aquesta equiparaci6, una equi
pal'ació a la qua] l'Aclmin islració Central no ens ha 
aiudat en res, i que, amb bona me ura, és una situa
c ió pl'orr;ogacla per I'Adminislraeió Central, perque vos
te mateix sal' que en el IDomenl de les transferencies, 
é. a dir, quan es va transferir el personal, ens varem 
trobar amb casos, inclubtablement, que uo cobraven 1 
mateix un auxiliar administratiu de Cultura, per així 
dir-ho, que un auxiliar administratiu el'Obres Públ.i
ques, hi havia una dispersió total·.i absolula, caótica, 
per així dir-ho, quant a les retribucion . Ara bé, la 0-

munitat Autónoma du a terme aquesta equiparació 
amb fans propis, és a dir, que ele l'Administració Cen
tral, en aquest aspecte, no rebem ni una pesseta. 

Pero, és més, hi ha un compromís, fins i tot, pres 
per acord de Consell de Govern, alla on la Comunitat 
Autonoma s 'obliga , es compromet a posar en marxa 
aquesta equiparació a partir de clia 11' de juliot de 
l'any 1985, i que finalitzi, com a max,im, l'aoy 87. i 
aquest compromís esta perfectameot negociat, acordal 
amb els representants deIs treballadors de la Comuni
tat Autonoma, si amb ells hem acordat, si el compro
mís que tenim assumit és que, com a maxim, fins al 
87, no entenc perque vostes aquí ens vénen a dir. que 
ja sigui dins el 86, amb la qual. cosa fins i tot valen 
que superem la negociació mateixa que la Conselleria 
d'Interior ha elut a terme amb els representants deIs 
treballadors de la Comunitat Autónoma. Indubtable
ment, li assegur, li reiter que el Govern s'ha compro
mes a fer aquesta equiparació, té perfectament assu
mit aquest compromís de dur-la a terme, per aixo té 
uns terminis marcats, negociats, pactats, amb els re
presentants deIs treballadors, i que aquesta lletra ven<; 
l'any 87. De moment, la pagam fent un sacrifici deIs 
fans mateixos de la Comunitat Autónoma, l'any passat 
es va comen~ar, es va dur a terme i dins el 87, indub
tablement, quedara finalitzada aquesta homologació 
que fa, amb rnolts d'esfon;:os, aquest Govern. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol intervenir? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. MARTíN PEREGRIN: 
Sr. Conseller, en primer lugar, respetando lo que 

acaba de decir respecto del compromiso adquirido en
tre los trabajadores y la propia Comunidad Autónoma, 
yo creo y tengo la obligación de entender que ese com
promiso, en tanto pueda ser respetado voluntariamen
te por cada una de las partes, será asumido y ejecuti
vo. Desde el momento que cualquiera de ellas en
tienda que no, con la Ley en la mano, el compromiso 
no tiene la más mínima validez ni eficacia. Es mi pun
to de vista. 

¿Por qué? Porque está en contra de una normati
va que no permite la renuncia de derechos, y, sobre 
todo, de derechos retributivos. Y más todavía cuando 
esa representación está todavía, aún por cuestionar si 
efectivamente era o no era la representación que en 
aq~e~ momento estaba en capacidad de negociar y de 
legIÍlmar esos acuerdos con la propia Comunidad. 
Pero no quiero entrar en este asunto, simplemente de
cía antes que la plasmación de esta enmienda se refle
ja desde un punto de vista político, que el que la en
mienda se plasme y se constituya como concepto legal 
en la Ley de Presupuestos no quiere decir, ni mucho 
menos, que si las partes que están implicadas, en la 
forma que le he indicado,. voluntariamente siguen acep
tando este «tempus» d este tiempo, permitan y consien
tan q~,e se lleve a cabo un pago aplazado o una equi
paraCIOn aplazada de las retribuciones, pero, desde el 
punto de vista legal, nosotros no sólo no hemos de 
obviar o hemos de obviar esta cuestión, sino que tene
mos la obligación de plantearla: en sus términos lega
les estrictos. 

Por otra parte, hay un problema en la formulación 
d~ .Ia propia partida que ustedes plantean, y dice, ser
VICIOS comunes para retribuciones complementarias, el 
c?l1cepto está mal planteado, desde nuestro punto de 
VIsta, porque las retribuciones complementarias no 
pueden .ser otras que las que las que establece la Ley 
de MedIdas de Función Pública y, por tanto, en qué 
concepto o en qué complemento les van a poner us
tedes las partidas que asignen o consignen a cada tra
bajador, si tiene que ir por vía de complemento de 
destino, de complemento específico, de complemento 
de dedicación, en dónde y en qué complemento de es
tos que le he citado me van a poner ustedes esas re
tribuciones . complementarias, tendria que constituirse 
la partida adecuada en relación al artículo adecuado 
de la propia Ley, y no por la vía de la vElluntad, que 
no dudo, por parte de ustedes, sino por la vía de la 
legalidad, y es por eso por lo que creemos que esta 
enmienda es necesaria, precisamente para salvar este 
problema que les estoy planteando. 

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

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Martín. Indubtablement abans que fas obliga

ClO legal, abans que fas obligació, el Govern ja va co
men«ar a posar en marxa aquesta equiparació, aques
ta homologació entre el personal. 1 voste pot dir, molt 
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senzillament que esta previst a una LIei, a mi em pa
reix moIt bé, Sr. Martín, em pareix moIt bé, em pareix 
perfecte, l'únic que, aixo, indubtablement, d'acord ainb 
la metodologia de les transferencies, implica obrir un 
procés de derives pressupostaries a negociar amb el 
Ministeri de la Hisenda, que es nega a negociar-ho 
amb cap Comunitat Autonoma, perque qui marca l'obli
gació és qui l'ha de pagar. 1, en aquest cas, nosaItres 
no tendríem cap inconvenient si s'accedís a obrir un 
procés d'estudi de les derives pressupostaries, conse
qüencia d'aquesta obligació legal que ha tret o d'aquest 
marc legal que ha tret l'Administració Central, nos al
tres ho assumiríem perfectament, dins el 86. Ara, meno 
tre no es dugui a terme aixo, no ens podem compro
metre per damunt alla on no podem, sabem que en el 
87, fent un sacrifici, podem arribar a aquesta homolo
gació, abans, ens és impossible, ho tenim pactat i ho 
durem així. 

Ara, li ho repetesc una vegada més, si aconseguim 
que s'obri aquest procés de derives pressupostaries, in
dubtablement es podría consumar l'homologació dins 
el 86. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups? No. 
Aleshores, passam a la votació de l'esmena 950, 

del Grup Socialista. l deman a la Cambra, Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor d'aquesta esmena, es volen 
posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 11. Sres. i Srs. Di

putats que votin a favor d'aquest article 11, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
Passam a l'articIe 12, que té l'esmena viva 951 del 

Grup Parlamentari Socialista. Per defensar l'esmena, 
té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

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

ta és una es mena sense, teOricament, molta importan
cia, l'únic que proposam, a l'article 12.2, que diu «fins 
que no es dugui a terme aquesta valoració, el Govern, 
a proposta del Conseller d'Interior i dins els límits deIs 
credits corresponents, pot modificar les vacants de la 
plantilla pressupostaria», nosaltres, en lloc de «pot mo
dificar les vacants de la plantilla pressupostaria», deim 
«pot modificar les situacions específiques». 

Pareix que és el mateix, pareix, que té més dir «va
cants» o «situacions específiques»? Nosaltres creim que 
sí és important l'esmena, perque el paragraf 1 d'aquest 
article, és un paragraf que venim Jlegint igual l'any 83, 
l'any 84, l'any 85 i l'any 86, és el mateix. Que durant 
l'exercici X, 83, 86, el Goverll ha d'eJaborar les planti· 
lles organiques, i també 'veim cada any, cada any, cada 
any, que el Govern ens dóna tard, molt tard, malament, 
enguany encara millor, perque cIar, amb el temps que 
hi ha hagut deIs Pressuposts, aquest any ho han fet mi
Ilor , ens donen unes plantilles pressupostaries i no unes 

plantilles orgamques, és més, divertit, i alXO és diver
tit. A una Memoria, com a tota Memoria, tota la MemO
ria hi és, les plantilles organiques, tota la Memoria 
d'aquesta sub-ConselIeria, que no és Conselleria, que és 
Presidencia, ens donen, tota la Memoria és la descrip
ció de la plantilla organica i, curiosament, agafant la 
plantilla pressupostaria, no coincideix. És que va can
viar del desembre a l'abril i no va canviar la MemlÜria, 
llavors, la plantilla organica no coincideix amb la plan
tilla pressupostaria. l és a l'únic lIoc que hi ha una 
plantilla organica, imaginin a tota la resta de les Conse
lIeries, con eleu estar el tema de la plantilla organica, 
deu ser divertidíssim. 

Bé, nosaltres, com que no hi ha plantilles organi
ques, com que el mateix Govern no sap com té ubicats 
organicament els seus treballaelors, deu saber aquí on 
fan feina, els deu pagar, suposam, perque si no hi hau
ria problemes, i hi ha una plantilla pressupostaria amb 
110ms repetits, no creim que cobrin dues vegades, etc., 
pero vaja, aixo tampoc no té molta d'importancia, des· 
prés ho veurem. Pero és que damunt, ens diu que el 
Conseller d'lnterior podra modificar les vacants de la 
plantilla pressupostaria, aixo ja és greu. Nosaltres, en 
primer !loc, creim que no s'ha de crear cap vacant men
tre 110 hi hagi, i aixo ja ho discutirem, mentre no hi 
hagi plantilles organiques aprovades, aixó és clar, per
que amb quina funció i cap on es coHoquen aquestes va
cants? És que no ho sabem gaire bé. Si no hi ha una 
plantilla organica, la vacant que és, un acte voluntaris
ta? No pot ser aItra cosa, perque si no saben quines 
funcions han de fer cadascun deIs treballadors o el 
grup de treballadors d'una Comunitat Autónoma, les va
cants són una acció voluntarista de cada Conseller, del 
Conseller d'Interior o no sé de qui. 

l damunt que ens han donat una plantilla pressu
postaria, no una plantilla organica, ens proposen que, 
atoes que l'any 86 faran les plantilles organiques, el 
Conseller d'lnterior, no damunt la plantilla organica, 
que hi estariem d'acord, és que hi estaríem d'acord, si 
aquí haguessin dit, «podra modificar les vacants de la 
plantilla organica», haguéssim dit, d'acord, perque no 
n'hi haura cap ni una de modificació, ni el 86 ni el 87, 
pero ens diuen de la plantilla pressupostaria, i la cosa 
ja és més complicada i més greu. 

També trobam logic que es puguin modificar les 
situacions deIs treballadors, no les vacants, les situa· 
cions deIs treballadors, i que si vostes volen recoHo
car a una altra Conselleria o a un altre servei o a un 
altre sub-programa o alla on vulguin, un treballador, 
no una vacant, un treballador, amb una situació espe
cífica determinada, es pugui fer. Pero, les vacants? Si 
no saben ni les que tenen, o les que han de tenir o 
les que tendran quan hi hagi una plantilla organica. 
Nosaltres creim que no té molta d'import~mcia el tema 
teoricament, la modificació d'aquest article, pero t~ 
bastant d'importancia distingir clarament que el Go
vern hauria de poder modificar vacants quan tengui 
plantilla organica o les vacants d'una plantilla organi
ca quan n'hi hagi, pero no les vacants d'una plantilla 
pressupostaria o d'una plantilla, no diríem inorganica, 
perque seria alguna cosa organica, i no ho éso 

Senyars del GoveI1n, compleixin d'una vegada 
¡'apartat 1 i no tendran problemes, no varien les si· 
tuacians de vacants que no saben ni si d'aquí un any 
o el'aquí dos n'hauran de tenir, i es posin d'acord, 
quan fan una plantilla organica, dos mesas després 
pels pactes famosos que no han explicat, que varen fer 
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a la confecció deIs Pressuposts amb el Grup Regiona
lista, han desaparegut de les plantilles pressuposlaries 
les vacants o els treballadors que hi havia a les plan
tilles organiques, ja entre plantilles org~miques i pres
supostaries, vostes no s'aclareixen, s'imaginin la resta 
deIs Grups d'aqucst Parlament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, voste no llegeix exacta

ment l'article 12.2, és a dir, fa simplement aHusió que 
el Conseller d'Interior podra modificar les vacants i 
practicament ho presenta com si aquí no hi hagués 
cap limitació. Hi ha una limitació logica, els credits de 
capítol I autoritzats per aquest Parlament. Indubtable
ment, hi ha una limitació clara, i el Conseller d'Inte
rior no pot modificar vacants per damunt les consig
nacions que té el Capítol I. amb la qual cosa, aixo que 
voste vol presentar com una potestat omnímoda que 
té el Conseller d'Interior en aquest aspecte, no ho és 
tant, no ho és si ho compara amb la limitació nume
rica, amb la limitació de credits pressupostaris que és 
indubtablement el que es discuteix aquí, en aquests 
moments: els credits pressupostaris. 

I lIavors, dir-li, bé, que és lógic, ates que un con
tingent bastant important de vacants que té la Comu
nitat Autonoma procedeix de serveis transferits per 
part de l'Administració Central, és a dir, són vacants 
dotades en els corresponents decrets de transferencies 
a la Comunitat Autonoma, i si dins aquestes vacants, si 
dins aquestes vacants, que són les logiques, alla on 
s'hagin de produir modificacions, s'ha de modificar 
aquesta vacant, és una cosa que s'ha de poder fer en 
funció d'adaptar el servei que ha assumit la Comuni
tat Autónoma a les necessitats que tengui la Comuni
tat Autonoma en aquest sentit, cosa que, per aItra part, 
és perfectament assumible, perfectament justificada 
dins la tecnica del percentatge que, en aquest cas, 
constitueix la font més important de finam,:ament, te
nint en compte que els tributs cedits són a compte 
del percentatge d'aquesta Comunitat Autonoma. Per 
tant, ens hem de cenyir en aquest cas, a les limita
cions creditícies, a les limitacions de partides disponi
bles, per poder dur a terme aquestes modificacions. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. És evident, Sr. ConselIer, que hi ha 

unes limitacions, pero són unes limitacions que a la 
mateixa Llei de Pressupost i a la mateixa Llei de Fi
nances són matisades, hi pot haver modificacions pres
supostaries dins el Capítol I, i voste ho sap, no im
porta que jo Ji hagi de dir. És un tema que, ni ho hem 
discutit nosaltres aixo, s'imagini si voste ho discutira, 
n'hi pot haver. Pero és que el tema no és aquesto 

Li he dit, 'al final, que si vos tes haguessin fet la 
plantilla organica, la retorica que a cada Pressupost hi 
ha hagut en aquest article, de fer la plantilla organi
ca, nosaltres no Ji haguéssim dit res, primer tema. Se-

gon tema, si vos tes no ens haguessin demostrat clara
ment, paladinament que és possible llevar o posar va
cants a voluntat del Partit, elel Grup Regionalista 
tampoc no els haguéssim dit res. Pero vostes, perqu~ 
el Grup Regionalista diu que llevin aquestes vacants 
les lleven, i no tenim una plantilla orgzmica, logica~ 
ment, nosaltres hem de creure, i estam conven¡;:uts, 
que amb aixo es poden fer uns jocs malabars de bas
tant importancia, a posta, no volem que juguin a bolles 
amb les vacants. l les poden fer, si no, seria absoluta
ment impossible que -percló- ens haguessin modifi
cat com ens han modificat els Pressuposts, si vos tes 
tenguessin clar el que ha de pujar el Capítol 1, dia Jr 
ele gener, i .. no l'haguessin variat a instancies, petició o 
imposició del Grup Regionalista, obviament, senyors del 
Govern, nosaltres, ara, no els diríem aixo. 

Els Pressuposts es poden modificar , de Capítol 1, 
abans de ser presentaLs i després de ser presentats, a 
posta nosaltres deixam a la nostra esmena que puguin 
variar situacions específiques, pero no puguin variar 
vacants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, passam a la votació de l'esmena número 

951 del Grup Socialista. 1 deman a la Cambra, Sres . i 
Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena, es volen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs . Diputats que votin en contra de l'esme-

na, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Han votal a favor de I'esmena, 20 Diputats; en con-

tra, 24; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
l passam a la votació de l'article 12, i deman, Sres. 

j Sr. Diputats que votin a fa\;or de l'artcile 12, es volen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovat per unanimitat. 
L'article 13 té l'esmena viva 952 del Grup Socialis

ta. Per defensar l'esmena, té la paraula el Sr. J osep Al
fonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats. Ara ve una esmena que 

és aquella de jo l'any passat Ji vaig dir, i el Sr. Soler 
em dira, i voste em va dir, j jo li vaig tornar a dir. El 
tema és molt senzill, per tant, farem vieta. De que es 
tracta? Que a part de les despeses que tenen els Conse
llers i Alts Carrecs, quan se 'n van de viatge, que les 
poden justificar totes, -i diuen que no els taxis, i jo li 
garantesc que els taxis també-, llavors, no tenguin una 
dieta. La dieta és, em dira el Sr. Soler, és per apetites 
despeses, i jo li diré que aquestes petites despeses, to
tes, es poden justificar, i si prenen un cafe amb lIet, 
també el prendrien aquí, per tant, no tenen perque 
justificar-lo. 

Per tant, ens podem estalviar tota la discussió, i , 
realment, jo ja Ji demanaria que no cerquin cobrar pe
tites coses per tot, perque és que no val la pena, són 
3.500 Ptes., no val la pena que hagim de discutir cada 
any per 3.500 Ptes. quan el Sr. Gilet se'n va a veure el 
Ministre de Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 
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EL SR. SOLER CLADERA: 
Com que el Sr. Alfonso, a més de fer la seva inter

venció, en aquest cas, ja ha fet la meva, ens estalviarem 
la meva, pero exactament és el que en mateix ha dit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics en relació 

a aquesta esmena? 
Passam a la votació. Sres. i Srs. Diputats que votin 

a favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per 
favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

esmena, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? No n'hi ha. 
Record als membres de la Cambra que les votacions 

són coses molt serioses i que, per favor, s'abstenguin 
de sortir o d'entrar en el mcment de la votació. 

A favor, 20 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 
Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de l'article 13. 
Per favor, l'article 13 té una altra esmena viva, que 

és la 953/86, al paragraf 6. Per tant, té la paraula el Sr. 
Josep Alfonso per defensar aquesta esmena, abans de 
fer la votació de l'article. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEV A: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena 

no és vella, és una esmena d'addició que parla de la 
incompatibilitat per percebre més d'una retribució de 
l'Administració de l'Estat, Autonomica o Local, deIs 
Alts Carrecs de la Comunitat Autónoma i els represen
tants del Parlament al Senat. Per que introduim o vo
lem introduir aquesta esmena dins el context de la Llei 
Pressupostaria? Seguint la filosofia de la llei de Go
vern, la Llei d'Administració de la Comunitat Autono
ma, nosaltres creim que ha de quedar reflectida aques
ta filosofia també a l'articulat deIs Pressuposts, i aques
ta filosofia deia, com ens recordava molt bé el Sr. La
fuente fa poc temps, que els Alts Carrecs de la Comu
nitat Autonoma no podran percebre més d'una retribu
ció de l'Administració Pública. Bé, nosaItres creim que 
els Alts Carrecs, que no queda malament dir-ho aquí, i 
també que els representants d'aquest Parlament al Se
nat, que són els Senadors, i que els Senadors també 
tenen incompatibilitats com a tals Senadors per perce
bre altres retribucions de l'Administració Pública, no 
rebin altra retribucib. No tenim cap tipus d'actuació de 
caracter personal en aixo, sí anam amb pura coheren
ciacia, ho hem de dir així de clar, anam amb pura cohe
rencia amb el que és previst, pero és previst a nivell 
d'incompatibilitats i no de retribucions a la Llei d'Ad
ministració de la Comunitat Autonoma. l cree que no 
hi ha més defensa. Si agafam la filosofia d'aquesta Llei 
i la traslladam al cobrament de cadascun deIs Alts 
Carrecs d'aCjuesta Comunitat Autónoma i el represen
tant del Parlament al Senat, deduirem, clarament, que 
no rebin altre tipus de retribució. l ens pareix que és 
perfectament logic que sigui així, perque si no, sempre 
estam aprovant unes lleis que després, a l'hora de la 
veritat, quan s'ha de donar blat, resulta que se'n repar
teix massa. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula el Conseller d'Economia, Hisenda i 

Pressuposts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Repetir-li al Sr. Alfonso, una vegada més, que quant 

als Alts Carrecs de la Comunitat Autonoma, el tema 
és perfectament regulat a la Llei de Regim Jurídic. l, 
quant al representant d'aquest Parlament al Senat, és 
una cosa que no correspon regular-se a través d'aquesta 
normativa de Pressupost, en tot cas seria a través del 
propi Reglament del Parlament aBa on es contemplas. 
Per tant, entenem que aquí no hi ha lloc. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
'En aquest cas, potser, Sr. Soler, que en el que ha 

dit al final tengui raó, jo li faria una transaccional, si 
la Cambra hi esta d'acord: Administració Autonomica, 
Local de la Comunitat Autonoma de les lHes Balears, 
que llavors sí tenim competencies nosaItres. 

1, respecte del primer punt, el que li hem de dir 
és que sí és regulat, pero no es compleix. 

EL SR. PRESIDENT: 
No hi ha més intervencions? 
Valen intervenir els altres Grups? No. 
Passam aleshores a la votació d'aquesta esmena 

d'addició. 1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vo-

len posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

24; abstencions, cap. 
Queda rebutjada l'esmena. 
l ara, sí passam a la votació de l'article ... 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Abans de la votació, volíem votar separadament el 

punt 2. 

EL SR. PRESIDENT: 
Votam, aleshores, de l'article 13, els apartats 1 2. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No, és a dir, es poden votar conjuntament, per la 

nostra .. part 1, 3, 4 i 5, i, a part, el 2. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. 
En conseqüencia, deman a la Cambra, Sres. i Srs. 

Diputats que votin a favor deIs apartats Ir, 3r, 4t i Se 
de I'article 13, es valen posar drets, per favor? 

Per unanimitat queden aprovats aquests quatre 
apartats. 

L'apartat 2, que diu «Els AIts Carrecs de la Co
munitat seran compensats de les despeses de despla
c;ament que haguessin realitzat», etc., és el que se sot
met ara, a votaciÓ. 1 els deman, Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquest apartat 2 de l'article 13, es 
valen posar drets, per favor? 
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Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquest 

apartat 2, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sr . ¡Srs. Diputats que s'abslenen? No n'hj ha. 
A favor, 24 vol; en e nlra, 22; abslencions, cap. 
Per tant, queda aprovat l'artic!e 13. 
L'arlicJe 14 no té cap mena viva, i el solmeL di-

reclament a votació j ciernan a la Cambra, Sres. ¡Srs . 
Diputats ... 

Per favor, Sr. Diputat, vol fer el favor de seure? 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'arti

cle 14, s valen ,posar drels, per favor? 
Queda apro "at per unanimitat. 
L'articJe 15, c'm va fer arribar per part del Grup 

Parlamentad Socialista que s mantenía viva j'esmena 
954, pero sembla que aquesta esmcna esta reeolli~a 
clins Comissió i va ser acceplsda, pe!" ta11t, crec que e 
UD en-or material de manteniment de número. 1 es 
mantendría viva només l'esmcna 935 del Grup Esquer
ra Nacionalista. Per tanl, té la paraula el Sr. Sebas
tia Serra Busquets. 

Sr. Alfonso, .. . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Es va fer, perdó, s V~\ 1'er, es va apuntar aquesta 

esmena que hi havia una transaccional, és a clir, ha
viem arribal a UD aCOI-d pero se'n va obUclar un al
tre, és a dir, hl va haver una transposició que quan hi 
arribem li direro, cree que és la 1.051, em pareix, que 
es va, és a dir, es va transpaperar amb aquesta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Quant a l'esm ena 954, se m'ha fet arribar pels ,er'

veis jULielics de l~ Cambra, en relaci6 a l'acta , que diu, 
«(es va aeceptar l'esmena de refer~ncia en Comissi6». 

En eonsegüencia, el Sl-. S bastia Serra Busquels, 
per defensar l'esmena 935, lé la paTaula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. El terna de l'esmena 935 

és un tema que per als Grups Parlamentaris 'Esquerra 
Nacionalista i Socialista ha estat un tema important, i 
crec que també ho ha estat per al Govern i per a tots 
els Grups en definitiva aquí reprcsentats. Es tracta del 
Fon de Compensaci6 lnt rterritorial, eviclentment pa
reix ciar que a un futur, més omenys immedial, 
debatran aquestes inver ions i veurem una mica la seva 
possible utilitat i d'arribar a consensos, cosa que nos
aItres desitjam, pero, en definitiva, creim que enguany, 
encara, no existeix la voluntat, l'oportunitat d'un de
bat respecte de les inversions del Fons de Compensa
ció Interterritorial. Per aixo, proposam que el Parla
rnent de les IIles Balears hagj el'aprovar aquesta qües
tió del Fons de Compensació Interterritorial. 

Per tant, pensam que si bé és un tema mínima
ment resolt, nosaItres creim que per a l'any que ve, 
per al 87, pensam que al 86 sí que s'hauria de fer tal 
com proposam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Serra, m'estranya que voste mantengui aques

ta esmena, ates que es va acceptar l'esmena 954, el 
Govern va acceptar l'esmena 954 del Grup Parlamenta-

ri Socialista, en el sentít que es fes d'acord, no només 
amb la normativa del Fans de Compensació, sinó tam
bé amb la normativa de la Llei de Finances. Al mateix 
temps, recordar-li que l'article 7, apartat 2.b) de la Llei 
de Finances diu que és competencia del Parlament 
aprovar previament aquestes inversions. Per tant, real
ment, el tema indubtablement esta assumit. I pel que 
respecte al 86, és a dir, dir-li que aixo es va aprovar 
abans que s'aprovassin els Pressuposts de l'Estat del 
86 i, per així dir-ho, encara anavem amb el regim an
tic en aquest aspecte, des del moment que va entrar 
en vigor la Llei de Finances, aixo ja és d'aplicació i 
així es dura a terme a partir de l'entrada en vigor de 
la Llei de Finances. Que amb aquest tema, quan va
rem pactar o consensuar en aquest aspecte la Llei de 
Finances, el pacte era a partir d'ara ho farem així i 
no entrem a mirar el passat en relació amb aquest 
tema. 

Per tant, cree que el logic seria que aquesta esme
na, sobretot des del moment que s'accepta la del Grup 
Socialista que ve a pretendre, pdtcticament, el mateix 
que pretén la seva, el logic és que aquesta esmena es 
retiri, perque no té sentit. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Una pregunta al Conseller, quan té previst el Con

seller que es debatra aquest tema en el Parlament, el 
Fons de Compensació per a l'any 86. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
El Fons de Compensació per a l'any 86 és perfec

tament debatible com a inversió dins e1s Pressuposts 
del 86, ara, quan hagjm de comem;ar a elaborar, quan 
hagim d'elaborar el Fons de Compensació de l'any 87, 
en saber la quantia que ens ha assignat l'Administra
ció Central, durem el Pla d'Inversions, aquí, a la Co
misslO d'Economia, Hisenda i Pressuposts d'aquest 
Parlament, abans de formular la proposta a l'Adminis
tració Central. És a dir, que aixo esta perfectament 
contemplat i regulat, i el del 86 ja es va fer en el seu 
momento 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. Conseller, perdoni, hem demanat quan, en 

aquest Plenari, respongui'm, si pot ser, quan, en aquest 
Plenari, preveu el Govern el debat del Fons de Com
pensació. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí voste vol, en aquest mateix moment que es de

bat el Pressupost de la Comunitat Autónoma, com una 
inversió més, perque així va quedar aprovat abans que 
hi hagués la Llei de Finances, amb diverses mocions i 
proposicions que vostes varen presentar i varen ser re
butjades; no obstant aixo, varem arribar a un acord 
en aquest aspecte amb la Llei de Finances, que d'acord 
amb la Llei de Finances, abans de remetre el Pla d'In
versions a l'Administració Central, el dunem a la Co
missió d'Economia i Hisenda del Parlament, a partir 
de la data de l'entrada en vigor de la Llei de Finances, 
amb la qual cosa s'entén que ens referim al Fons de 
Compensacíó per a l'any 87, perque el del 86 ja consta 
dins aquests Pressuposts com una inversió més. Així, 
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és l'esperit de l'acord que es va prendre, en relació 
amb la Llei de Finances, i no és una cosa que només 
li digui jo, els altres Grups, si voste els consulta, crec 
que li donaran la mateixa resposta que jo li don en 
aquests moments. 

Grades, Sr. President. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Per favor, per favor, estan vostes 

inventant un Reglament nou. 
( Rialles). 
Debatuda aquesta esmena, deman als altres Grups 

Polítics si volen intervenir. Han acabat els torns de 
replica i contrarreplica. 

Per qüestió d'ordre. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, era perque, agafam la paraula retiram I'es

mena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
En conseqüencia, sotmet l'artic!e 15 directament a 

votació. 1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor de l'article 15, es volen posar drets, 
per favor? 

Queda aprovat p er unanimitat. 
L'article 16 manté dues esmenes vives, la 936 del 

Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista-PSM. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. 

Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, l'artic!e 16 és un articIe important, un deIs im

portants d'aquesta Llei Pressupostaria, i nosaltres hi 
proposam un afegitó, que és molt, molt concret. «El 
deute públic es destinara a finan~ar inversions d'utili
tat social, i el caracter d'utilitat social de les inversions 
sera estimat, en tot cas, pel Pie del Parlament de les 
Illes Balears». Logicament, creim que parlar d'inver
sions d'utilitat social és un terme prou ampli i prou 
conegut a tota l'area d'Europa i, en conseqÜ!encia, 
creim que és una esmena totalment i absolutament 10-
gica a un estat de dret com és l'actual. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Dir-li simplement al Sr. Serra que no compartesc 

la seva opinió en aquest tema, i dir-li que el deute pú
blic es destinara a finan~ar les operacions de capital 
que hi ha previstes en aquest Pressupost concreto És 
una esmena que també, voste cada any presenta i, com 
una vega da més, un any més, jo li dic que, en nom del 
Govern, demanam que aquesta esmena sigui rebut
jada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol contrareplicar? 
Volen intervenir els aItres Grups en relació a aques

ta esmena? 
La sotmet a votació. Esmena 936 del Grup Esquer

ra Nacionalista. President. 
(Rialles) . 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 
esmena, es volen posa'r drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Votam l'esmena 936 del Grup Esquerra Naciona-

lista. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aques-

ta esmena, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Sr. Mesquida. Moltes gracies. No n'hi ha. 
A favor, 24 vots; en contra, ... 
A favor, 25 vots; en contra, 26. Queda rebutjada 

l'esmena. No hi ha cap abstenció. 
També l'articIe 16 manté viva l'esmena 955 del 

Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. 

J oscp Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. Aques ta esmena era una consequen

cia de tota una quantitat d'esmenes a les distintes sec
cions que reduYen o ampliaven pressupost. Per tant, 
mentre no s'hagi vist tot aixo, no hi pot haver aques
ta esmena, no la podem discutir, perque les xifres que 
hi ha aquí, poden ser, seran, segurament, unes altres 
totalrnent distintes. 
EL SR. PRESIDENT: 

Entén aquesta Presidencia, 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Una vegada que s'hagi debatut tota la resta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén aquesta Presidencia, consultada la Mesa, que 

aquesta esmena, 955, sera votada al final, abans de 
l'Exposició de Motius. En conseqüencia, també queda 
aparcat l'article 16, que també sera votat, conjunta
ment, al final. 

Els articles 17 i 18 no tenen cap esmena viva, i els 
sotmet a vo"tació. 1 dernan a la Cambra, Sres. i Srs. Di
putats que votin a favor d'aquests dos articles, es va
len posar drets, per favor? 

Un moment, per favor. Qüestió d'ordre. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Bé, és possible que les meves dades estiguin equi

vocades, jo crec que hi havia viva la 956, a part que 
la volia retirar, pero creia que hi era viva. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, no apareix aquesta es mena 956. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquests 

dos articles, es valen posar drets, per favor? 
Queden aprovats per unanimitat. 
L'article 19 manté viva l'esmena 958, del Grup Par

lamentari Socialista. Per defensar aquesta esmena, té 
la paraula, pel Grup Socialista, el Diputat Sr. Josep 
Alfonso VilIanueva. 

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

supressió, dins l'apartat 3 de l'article 19, de l'apartat 
aquest. Aquest apartat 3 parla que el Govem podra 
elevar els límits fixats a l'apartat l.b) respecte de les 
competencies d'autorització i disposició de despesa de 
les distintes Conselleries, i aquestes limitacions estan 
en 5 milions de pessetes. Nosaltres pensam que la li
rnitació de 5 milions de pessetes per a autorització i 

-----------------------------------------
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disposició de despesa i reconeixement d'obligació, quant 
a compett:llcies de les Conselleries, esta bé, i és, més 
o manco, sense més o manco, és el que havien regulat 
a la Llei de Finances. 

Pero, aquí sc'ns proposa, via Llei de Pressupost, 
que el Govern pugui, sensc cap tipus ele Jimitació, lle
var la limitació prevista a ]'artiele anterior. Llavors, 
Sr. Conseller d'Economia, que és el que pretenim? Po
sar una limitació de 5 milions ele pessetes als Conse
llers per a elisposició de elespesa o que el Govern pu
gui, d'una forma generica, llevar aquesta limita ció ? O 
no posem la limitació a l'apartat l.b) o no posem l'ex
cepció ele la limitació a l'apartat 3 del mateix artiele. 

A la Comissió, voste ens va dir que és obvi que 
certes Conselleries que mouen molts de fons, tema de 
les inversions en carreteres i d'altres, és molt més agil 
que els Consellers tenguin disposició d'uns fons molt 
més grossos. Bé, nosaltres hi estaríem, en principi, 
d'acord, que seria logic que certes Conselleries tengue s
sin certs programes, una dísposició de fons més gros-
5a quant a aquesta limitació. Pero el que diu aquest 
apartat 3 no és aixo, el que diu és que el Govern, mit
jan<;ant un Decret, podra llevar la limitació, elevant el 
límit fixat, amb caracter general, i amb aixo no hi es
tam d'acord . Si no, vos tes ens haurien de ,proposar que 
llevem l'apartat b), perque si per a l'apartat b) posam 
una limitació i a l'apartat '3 llevam la limitació, tots 
dos hi sobren o cap no hi fa falta. I cree que m'explic 
bastant bé, o sobra el b) o la limitació del 3 hauría 
ele ser per a casos concrets. 

En tot cas, la limitació és de 5 milions, pero el 
Govern, per Decret, la pot llevar. No posem limitacions, 
limitacions n'hi ha d'haver, nosaltres creim que o s'ha 
de llevar aquest apartat 3 o aquest apartat 3 s'ha de 
referir, i ho hauríem d'arreglar o transaccionar, que 
voste no hi va voler arribar en Comissió, hauríem de 
transaccionar que a cada cas particular es podra lle
var aquesta partida, perque per a un programa deter
minat, programa de Carreteres poelra estar elevat a 10 
milions de pessetes, a 20 milions de pessetes, no ho 
diu així. Quan diu: «Para aquellos programas cuya bue
na gestión lo requiera» no diu així, poelríem dir, pro
grames tal, tal, tal, tal, tal, tal, a tots els programes els 
Consellers no tenen limitació, aixo ho poelríem fer, 
perfectament amb la Llei de Pressuposts a la ma, i 
nosaItres no voldríem aixo. Ho Ilevin, i el ConselI de 
Govern que prengui acords, acords que serien execu
tius, i acords que tampoc no costen tant, perque cada 
setmana es reuneixen o cada quinze dies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula, 

EL SR. SOLER CLAD·ERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, o jo no m'explic o vos

te no m'entén, una de les dues coses. El que contem
p1am a rapartat 3, en aquest cas, és que aquesta li
mitació de 5 milions de pessetes que és el que tenen 
facultat d'autorització e1s ConselIers, que, mitjam;ant 
un Decret a determinades Conselleries i per a segons 
quins tipus de programes, es pugui elevar la quantia 
concreta, i, en aquest moment, es tic pensant, per po
Sar-li un exemp1e, el mate ix exemple que 1i vaig posar 
dins Ponencia i Comissió, la ConseIleria d'Obres Pú
bliques, programa de carreteres, el ConseIl de Govern 
acorda un Decret, aprova un Decret, en virtut del qua1 
es faculta el ConselIer d'Obres Públiques, en re1ació al 

programa de carreteres, per posar un exemple, a au
toritzar despeses per damunt de la quantia d'aquests 
5 milions ele pessetes. Aquesl és el sentit que nosaltres 
donam a aquest apartat concret de l'artiele, per a 
aquells programes que la bona gestió ho requereixi i, 
per exemple, em referesc, com és lógic, en aquest as
pecte, a Obres Públiques, perque ens trobam que el 
Delegat mateix elel Ministeri eI'Obres Públiques, abans 
de la transferencia tenia més facultat quant a autorit
zació de despeses si mantenim aquests 5 milions de 
pesseles que la que Lendria el ConseIler, la qua! cosa, 
en aquest cas, és un absurdo 

Per tant, aquest Decret, aquesta autorÍtzació mit
janc;ant Decret generic i limitat per programes és el " 
que es pretén amb l'apartat 3 d'aquest artiele. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Passam aleshores a la votació de l'esmena 958. 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de I'esmena, es 
volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de l'es-

mena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Voten a favor de l'esmena, 23 Diputats; voten en 

contra, 26 Diputats; no se n'abstén cap; en conseqüen
cia, queda rebutjaela l'esmena, i passam a la votació 
íntegra de l'artiele 19, i deman a la Cambra, Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aquest artiele, es vo
len posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Queda aprovat per unanimitat. 
Els artieles 20, 21, 22, 23 i 24 no tenen cap esme

na viva. La Disposició Transitoria Primera, tampoc; la 
Disposició Transitoria Segona, tampoco Aquests arti
eles i aquestes dues Disposicions Transitories són les 
que sotmet a votació direc1ament. 

Deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquests artieles, es volen posar drets, per 
favor? 

Queden aprovats per unanimitat. 
La Disposició Transitoria Tercera manté viva l'es

mena 938 del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. Per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. Sebastia 
Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Sortim aqUl 1 ens sap 

greu, perque veim que tothom frissa molt, pero estam 
davant una esmena que la plantejam com una refIexió, 
una reflexió política i una reflexió social pensam que 
elara. 

El text que es proposa diu: «Instituto Balear de 
la Vivienda, cuyo objeto será la promoción y venta de 
suelo, viviendas y equipamiento, así como la aplicación 
de los regímenes técnico, financiero y fiscal de las vi
viendas de protección oficial y las acogidas a los pro
gramas de rehabilitación». Esquerra Nacionalista-PSM 
creu que aixo esta bé, estam d'acord amb l'actuació 
prevista per l'Institut Balear de la Viven da (IBAVI), 
pero volem que s'hi inelogui un text molt curt i, so
bretot, una actuació política molt concreta, que és ini
ciar un programa de construcció d'habitatges per ser 
Ilogats als sectors socia1s més desafavorits. En defini-
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tiva, el que nosaltres proposam és un concepte social 
modern, que a roolts de pa'isos europeus fa molt de 
tenlps, des de la Segona Guerra Mundial, és en marxa, 
que és oferlr, no només venda de vivenda, no només 
protecció oficial o no només vivelldes de 1.20 me~es, 
que és el que ara sembla que per aquí prIVara, smó 
que, endemés, un gnlp de vivendes que es construei
x · n i són lIogades a lll1S lIoguers bara ts per a la gent 
més c1esafavorida de la societat_ 1, obviament, tots el 
Grups aquí representats saben que aquests tipus d'ini
ciativa han estat basicament de governs progressius, 
pero no només d'un color polític a nivell europeu oc
cidental, sinó que a gairebé tots els palsos d''Europa 
Occidental, aquests lloguers de vivendes són habituals 
i són programes que funcionen adequadament. 

Pero, nosaltres pensam que no només ha propo
sam en un sentit _ comparatiu amb Europa Occiden
tal, sinó que també ha feim perque sabem que a Ma
llorca, a les Illes Balears, hi ha gent que és més des
afavorida que altra i que no pot comprar un pis deIs 
que actualment són al mercat i que, al mateix temps, 
li costa pagar certs lloguers que SÓ)) molt elevats. Pero, 
a més, volem insistir en dos detalls, crec que impor
tants: un és que, en el pressupost de l'any passat, es 
va admetre, con1 a esmena transaccional, incloure una 
partida oberta al Pressupost per complir aquest ob
jectiu, es va posar una partida i, de fet, aixo ha sap 
perfectament el Govern, aquesta partida no s'ha uti
litzat, no s'ha exercit la possibilitat de fer un progra
ma de construcció d'habitatges per a aquests sectors 
socials manco afavorits o Inés desafavorits, sinó que 
aquest tema s'ha deixat de banda i no només no s'hi 
ha actuat, sinó que enguany ni tan soIs compareix a 
la Llei de Pressuposts aquesta possible actuació social 
i, a la vega da, una actuació en el terreny de construc
ció d'habitatges, cosa a que nosaltres li donam suport, 
en aquest caso 

Per tant, creim que per la problematica social, pel 
fet que l'any passat en aquesta Llei de Pressuposts fi
gurava clarament aquesta partida pressupostaria oberta 
i que, a esmena nostra, va ser admesa pel Govern i per 
tots els Grups Parlamentaris aquí representats, pensam 
que enguany seria una greu passada que desapareixés de 
tot el Pressupost la possibilitat d'un programa de con s
trucció d'habitatges per ser llogats. 

Per aItra banda, voldria també dir dues coses, com 
a punt de referencia: una, és que dins la Conselleria, 
tenim entes, que existeix una Comissió que treballa amb 
la problematica de la viven da i de la vivenda social, 
per tant, creim que aquesta Comissió, almenys creim 
que durant el 84 va tenir alguna reunió i alguna dis
cussió, i s'havien comen<;at a donar passes, per tant, 
creim que hi havia una certa voluntat dins la Con selle
ria que aixo anas enclavant, aleshores, logicament pen
sam que avui és un bon moment perque aquest tema 
s'inclogui a la Llei Pressupostaria i, endemés, ho feim 
d'una manera tan constructiva que és dins l'articulat, 
dins el text, sense una obligació d'uns milions que pot
ser en aquests moments fos difícil per al Govern treu
re'ls d'una banda per passar-los a l'altra, i potser que 
d'aquí uns mesos, aixo fos factible i fas· possible. 

Per altra banda, hem de dir que aquesta esmena 
ja la presentarem l'any passat, pero és que enguany, i 
aixo tots ho sabem, estam dins una campanya electoral, 
i cm sembla que gairebé a tots els programes deIs par
tits polítics que es presenten aquest tema hi figura 
d'una manera o de l'altra, per tant, no facem aquesta 

vega da manco a Balears del que s'ofereix a nivell de 
tot l'Estat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, en nom del 

Govern, té la paraula. Queda oberta qüestió incidental. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Señor re

presentante de Esquerra Nacionalista-PSM, yo creo que 
le puedo asegurar que el Gobierno comparte absoluta
mente la preocupación social por esos sectores sociales 
que no pueden atender la adquisición de una vivienda 
aunque sea de protección oficial y que necesitan una 
vivienda de alquiler. Tal es así que, recientemente, en 
una reciente Interpelación o Proposición no de Ley, no 
recuerdo exactamente cuál era la figura jurídica que se 
planteó en esa Cámara, ya expuse que en el programa 
de la Conselleria y está contemplado en un Decreto muy 
próximo a salir sobre adjudicación de viviendas, se 
prevén precisamente tres tipos de viviendas de protec
ción oficial, de promoción pública, por lo tanto, pro
movidas y construidas por la Conselleria, en las que 
no sólo, además de las clásicas viviendas en venta, 
haya unas viviendas en alquiler para los que no puedan 
acceder a la adquisición de la vivienda, sino que in
cluso se llega mucho más allá de lo que usted mismo 
ha pedido, y es tener un stock de viviendas, para poder 
facilitar a precario a gente que esté pasando por unos 
momentos, por unos períodos temporales, limitados, de 
extrema necesidad, en los que no puedan, ni siquiera, 
acceder a una vivienda en alquiler. Eso lo he repe
tido en esta Cámara y lo va usted a ver publicado en el 
Boletín Oficial de la Comunidad en un breve plazo. 
Quiero decir que con esto queda patente que la vo
luntad de la Comunidad, del Gobierno de la Comuni
dad de atender estos sectores está clara. 

Como ya expliqué, de esta forma se completaba por 
arriba y por abajo el espectro de las viviendas que go
zaban de una cierta protección, al mismo tiempo que, 
por otra parte, aumentábamos el espectro con una pro
tección menor de la actualmente existente para las vi
viendas entre 90 y 120 metros, por el otro extremo se 
iba a aumentar la protección, facilitando viviendas en 
alquiler, que no las hay ahora, incluso viviendas a pre
cario. De modo que, en este sentido, su preocupación 
está compartida absolutamente, lo que pasa es que en
tiendo que la forma de realizarlo no es a través de la 
enmienda que usted propone; por una razón clarísima: 
en la Ley de Presupuestos se autoriza al Gobierno a que 
pueda crear el Instituto Balear de la Vivienda y se de
finen cuáles van a ser los objetivos de este Instituto, 
pero, evidentemente, no los programas, eso ya lo dije el 
año pasado cuando salió este tema, los programas de 
actuación se los va a tener que plantear en cada mo
mento el Instituto, los que tenga que hacer, no tienen 
que figurar en el objetivo de la creación del Instituto. 
Son dos cosas que creo que son absolutamente dife
rentes. 

Por otra parte, en la construcción de viviendas, es 
independiente, incluso presupuestariamente hablando, 
y estamos discutiendo la Ley Presupuestaria, no tienen 
por qué estar en partida presupuestaria distinta a las 
viviendas que tengan una u otra finalidad, es más, den
tro de una misma promoción de viviendas, pueden exis
tir viviendas en venta, viviendas en alquiler y viviendas 
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que se utilicen a precario, todo depende de las dimen
siones de la vivienda, de la promoción, del bloque que 
se construya, y de cuáles sean las necesidades de este 
momento. Es decir, las mismas viviendas que se están 
construyendo ahora, en estos momentos, por ejemplo, 
en Palma, se están construyendo 48 viviendas y, a lo 
mejor, estas viviendas se destinan todas ellas, el 100 %, 
al alquiler, con lo cual estamos cumpliendo esta preocu
pación suya, o se destina el 50 %, o un 80 o un 40 en 
función de cuáles sean las peticiones que haya en el 
mercado en el momento de la adjudicación de estas vi
viendas. O podría ocurrir que las que están construyen
do en Mahón o en Manacor o en Ibiza, pues unas u 
otras se destinen o no se destinen. Presupuestariamen
te, no hay ninguna diferencia, la promoción es absolu
tamente la misma y, en el último momento, es cuando 
el Gobierno decide, a través de la convocatoria oportu
na para la adquisición de estas viviendas, para la adju
dicación de las viviendas, es cuando decide si las adjudi
ca en propiedad o si las adjudica en alquiler o si se las 
queda para utilizarlas a precario o, como ya ha hecho 
con el Ayuntamiento de Palma y podría hacerlo con 
otros Ayuntamientos, para que, a través de un conve
nio, puedan ser los ayuntamientos los que gestionen es
tas viviendas para las necesidades que crean más opor
tunas, concretamente, en Palma tenemos diez viviendas, 
las está gestionando el Ayuntamiento de Palma, preci
samente para cubrir esas necesidades que usted estaba 
diciendo, y eran viviendas, en principio, construidas 
para ser vendidas, y en este momento las estamos em
pleando así, pero que algún día pueden venderse. 

Por eso, pienso yo, la partida es absolutamente 
innecesaria, lo era ya el año pasado, y por esto no se 
llegó a utilizar, aparte que una partida de 1.000 ptas., 
difícilmente se podría haber empleado, pero es que 
realmente no tenía razón de ser, se puede cumplir per
fectamente el objetivo y, de hecho, se va a cumplir el 
objetivo, se ha de cumplir, de hecho, no sé en qué 
porcentaje, porque deberá acordarlo el Consejo de Go
bierno, pero se va cumplir el bjetivo de que las vi
viendas que se están constmyendo, con cargo a la úni
ca partida que habíamos propuesto de construcción de 
viviendas, no con cargo a esta partida abierta, pues 
parte de estas viviendas, por lo menos una parte, se 
va a destinar a alquiler, por eso, yo creo que no es 
adecuado este lugar, ni en forma de partida presupues
taria ni en forma de fijar a una institución, como es el 
Instituto Balear de la Vivienda, fijarle un programa 
concreto en el momento de decidir los objetivos, de 
decidir cuál es la razón de ser de este instituto, yo 
creo que está posteriormente cuando perfectamente se 
puede, a través de una Proposición no de Ley, solicitar 
det Gobierno que destine X número de viviendas a al
quiler, es una figura que, perfectamente, es asumible 
por el Parlamento y, naturalmente, por el Gobierno. 

En todo caso, quizás, si usted desea mantener, aun
que sea testimonialmente, esta preocupación, yo pro
pondría una enmienda transaccional. que creo que po
dría perfeccionar el texto del Proyecto de Ley, que se
ría decir: «cuyo objeto será la promoción, venta y 
gestión de suelo, viviendas y equipamiento», con lo 
cual, a través de la gestión incluídos, no sólo posible 
alquiler, sino también la posible explotación o la posi
ble cesión a precario de estas viviendas. Con eso, no 
se compromete un programa, que si se mantiene la en
mienda tal corno está, yo tengo que rogar que no se 
vote favorablemente, porque creo que no se puede man-

tener un programa, en cambio, sí dejar sentado que 
este Instituto puede, no sólo promover la venta, sino 
que además puede gestionar en propiedad unas vi
viendas alquilando o haciéndolo a precario. 

Entonces, mi propuesta a este Salón es que, o bien 
se añada esta palabra, simplemente, «promoción, venta 
y gestión de suelo, viviendas y equipamiento», o bien se 
rechace esta enmienda. 

Muchas gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Serra, té voste la paraula. 

EL SR. S-ERRA BUSQUETS: 

Sí, gracies, Sr. President. Esquerra Nacionalista
PSM accepta la transacció, accepta, per tant, afegir 
«promoció, venda i gestió», és clar que és pel fet que 
el Conseller ens ha donat una explicació llarga i compli
da d'unes intencions que té el Govern i que s'han de 
concretar. Ara, de tates maneres, és que la veritat, quan 
es va redactar aquest apartat ja s'hagués pogut donar a 
entendre aixo que el Conseller ha dit avui, perque del 
text, així com venia, no es podia entendre de cap ma
nera. 

Per tant, com que qualque vegada ens fiam de l'Exe
cutiu, acceptarem la transacció, i afegint la paraula 
«gestió», esperem que es faci el que Sr. Saiz ha dit 
avui. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, per favor. Per admetre esmenes de trans
acció, em sembla que és I'article 120 paragraf 3r, ens 
PLlrla i díu el següent: «Durant el debat, la Presidencia 
podd admetre esmenes que tenguin per finalitat esme
nar errors, incorreccions tecniques, terminologiques o 
gramatícals. Només podran admetre's a tramit esmenes 
de transacció entre les ja presentades i el text del Dic
tamen, quan cap Grup Parlamentari no 5'oposí a la 
seva admissió, i aquesta comportí la retirada de l'es
mena respecte de la qual es transigeíx». 

Per tant, el primer que he de demanar al Grup és 
si retira la seva esmena. 

A continuació, senyors del Grup ... 
Sí. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 

Sr. President, si qualque Grup Parlamentari pre
senta aquesta esmena de transacció, el Grup Socialista 
no hi té res en contra, per tant, esta d'acord que es 
tramiti, ara bé, crec que I'ha de presentar un Grup Par
lamentari. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS 
Sí, ha fa Esquerra Nacionalista-PSM, en aquest caso 

EL SR. PRESIDENT: 
Conecte. 
Tenen res a objectar en contra? No. Aleshores, s'ad· 

met l'esmena de transacció. Voldran fer arribar per 
cscrit a aquesta Presidencia tal com ha de quedar 
l'apartat? 

(Pausa) 
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Ja arribara, de totes maneres, aleshores, puc sot
metre directament a votació la Disposició Transitoria 
Tercera, així com la Final Primera i la Final Segona, 
que no tenen cap esmena. 

Per tant, deman a la Cambra, les Sres. i Srs. Dipu
tats que les votin, es volen posar drets, per favor? 

Queden aprovades per unanimitat. 
Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 

minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, recomen¡;a la Sessió. Aquesta segona part 

de l debal, que sór les d iverses es menes a les seccions 
H través del capi'lula l es dura endavan l en base a de
ba', r · per agru pació, q ue va ser objecte de rre-estudi 
per part d'aq uesta Pres i.den ¡a, amb e ls Portavel.ls deis 
diversos Grup , debal¡-ern, en p hmer \l oe les d iverses 
esmenes agrupades per capítols, un cop votats, vota
rcm, finalment, la secció. 

Per tant, sotmetrem, en primer !loc, a votació la 
Secció 02, que no té cap esmena viva. 

l deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor de la Secció 02, es volen posar drets, 
]Jer favor? 

Queda aprovada per unanimitat. 
Secció 11, Capítol 11', les esmenes 961, 962, 63 i 64, 

de quantitat, han estat agrupades, totes aquestes seran 
defensades pel Grup Socialista. Té la paraula el Sr. Jo
sep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esme

n a, aguesta agrllpació d'es.I11 enes es rerere'ix a l Capí~to l 
1. E l Grup Socialista plan Leja uua reducci6 subst ancml, 
importanL ele les despe s de l Capítol I, ates que dins 
la p lanti lla, ja n'bem pa rla t a bans, dins la plant illa p :es
su pos taria que enS presenta el Govern de la Com uOltat 
Autónoma, es produeixen una serie de vacants o una 
serie de sub programes que nosaltres creim que no estan 
justificats i, per tant, pretenim, demanam que aquest 
Parlament rebutgi la creació d'aquestes vacants mentre 
no estigui aprovada o nó estigui confeccionada d'una 
forma clara i precisa la plantilla organica de la Comu
nitat Autonoma. 

Pero voldríem fer una explicació de com es plante
gen aquestes esmenes perque seria facil de rebatre, de 
dir que les quantitats no són adequades o que ens hen 
passat o que hem deixat d'arribar-hi. Tot el Capítol l és 
un capítol agrupat i que s'ha de relacionar, lógicament, 
amb les plantilles, nosaltres ho hem fet així, comptant 
cadascun deIs treballadors prevists a les plantilles pres
supostaries i comptant també les esmenes previstes a 
cadascun deIs subprogrames d'aquestes seccions. Hem 
agrupat el cost de cadascun d'aquests subprogrames, 
hem dedUit quin és el cost percentual de personal, sera 
una explicació que no farem més, perque basta una ve
gada, quin és el percentatge de vacants pendents que 
hi ha, hem considerat que hi ha un sou mitja i un cost 
social mitja, que és igual si la vacant és de Tecnic Su
perior, si les vacants són de Tecnic Superior o d'Auxi
liar Administratiu, hem considerat globalment un cost 
mitja i hem aplicat aquest percentatge al cost global 
per donar la. reducció el el cost mitja. El procediment 
no és exacte, pero no és manco exacte que el que uti
litza el Govern, per tant, crec que és perfectament pas
sable. 

-----

Ates aixo, proposam una reducció d'una persona va
cant al subprograma 11.05.02, que és l'Assessoria Juri
dica, una reducció de cinc persones al subprograma 
05.03, que és Patrimoni, tres persones a Secretaria, tres 
persones, hi ha tres vacants a lnformatica, i no dema
nam reducció, bi 'ha cinc persones a Estadística, i no 
demanam reducció, que consideram que són necessa
ries, a pesar de no haver-hi plantilles organiques, i una 
persona a Publicacions, i sí demanam la reducció. 

És a dir, d'un cost aproximat a 1.000 pessetes, de 
584 milions de pessetes de la Secció 11, 584 milions de 
pessetes, demanam una reducció global de 22 milions 
de pessetes. No vull tomar dur aquí la discussió de les 
plantilles organiques, pero, sí, el que hem de dir, és 
que vistes les plantilles 31 de desembre, del mes de 
desembre que ens va presentar el Govem de la Comu
nitat Autónoma en aquesta secció, i encara aquesta és 
la que manco diferencies substancials té, l'únic que pas
sa és que a temes que hi havia vacants, a subprogrames 
que hi havia vacants, de cop i resposta, desapareixen les 
vacants i queden cobertes, pero no hi ha tampoc dife
rencies substancials, hem variat d'aquell moment a ara 
en 4 milions de pessetes la reducció que proposam. És 
obvi que no intentam fer reduccions pel simple fet de 
reduccions, sinó per seguir la línia que, moIt ben se
guida, ha proposat aquest Govern quan va pactar, per 
dir-ho de qualque manera, els Pressupost amb el Grup 
Regionalista: reduir despeses, reduir despeses corrents, 
reduir despeses de personal i dedicar part d'aquestes 
despeses corrents i d'aquestes despeses de personal a 
inversions i transferencies de capital. En el pacte amb 
el Grup Regionalista, no es va dedicar a aixó, es va 
dedicar a reduir deute públic, nosaItres creim que ja 
esta ben redult i que s'hauria de dedicar a inversions. 
També creim que no són necessaries, com s'ha demos
trat a altres pressuposts, totes aquestes despeses de 
personal i, per tant, demanam que es doni suport a 
aquesta esmena, sabent, positivament, que és bastant 
difícil. 

Només fer una advertencia, que l'hem dita de pas
sada i és que creim que és molt important que rapi
dament es dotin els serveis d'Estadística, que aques
tes vacants que aquí ens diu «creació 1986» es creln, si 
no s'han creat, immediatament, que totes aquestes va
cants dins altres programes, que diu «creació 1985», 
s'ha vist, s'ba comprovat, vos tes mateixos ho han com
provat, que no són gaire necessaries, no importa les 
creln, i ens reduirem una important partida de cost. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Sr. Alfonso, vostes, en aques

tes es menes a les distintes seccions pressupostaries, ja 
entrant amb les xifres, han anat, simplement, al més fa
cil, actuar per reduir aquestes vacants, moJtes vegades 
sense anar a jutjar, sense anar a jutjar la importancia 
que podia tenir que hi hagués una pla~a vacant dotada 
pressupostariament, la importancia que pogués tenir 
per al bon funcionament del servei. 'Em dira voste, 
bé, si hi ha qualque vacant del 85, per que és que no 
l'han coberta abans? Com voste sap, el procés de cober
tura de les vacants és laboriós, es dificultós, hi ha se
gons quines places vacants que no es poden cobrir en 
dos dies, sinó que s'ha de fer tota una tramitació que 
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indubtablement és llarga, ara, aixo no vol dir que el 
fet que el servei hagi pogut 1-uncionar l'any 85 sense 
aquesta vacant, que el servei hagi funcionat a satis
facció; i si anam a ana litzar un poe quines són aquestes 
vac311ts que vo le ens demana que suprimim, jo Ji puc 
dir per damunt que, per excmple, en el subprograma 
11.05.02, que és A. essoria Jurídica, e demana un Tec
ni Superior, un Lletral més, que esta perfectament jus
lif'icat amb el vo.lum de [cina que té I'Assessoria Jurí
dica de la C munil a L Autónoma, que dificulLOsament 
pol atendre el volum d e feina que té en aque ts mo
ment , el nivel! de transferen ies, el voJUI1l de Iransfe
rcncies ha augmenlat i cada vegada més s plantegen 
r cursos, es plant egen qüe lions jurídiques que, om 
que aquests serveis SÓ11 centralitzats a Presidencia, és 
neces arí alel dre, 's necessari donar respo la adequa
da. Voste clira, és que eL 85, p '¡-que, en aqueo leas, 
aquesta vacanl a l'As es da Jurídica ve de ['é'tny 85, 
vos te di¡-a, dins 1 85 no ]'han C.Ob ' l · l~I, [el" tanto per 
qu la demana din el 86? Bé, dins el 85, dificullosa
!TI nt s'ha pogul obrir aq~l csla vacanl, ara, aix.ó no v I 
tli r que 1 e l'Vei hagi funcional sati Eacció I I l 
i. per aixo manlenim aquesta vacanl. 

U¡1 altre ubpl'ograma en qL1C vosLes deman 'n, ' rl 

aCjue l ca , una rebai 'a substancial de 10.584.000 p tes., 
és liscutible e l pro'" c1imenl que han, eb'Uil quanl al 
di Icu I de 1 s p1antille , pero, 3mb aixo m'c. t im més no 
cntrar-hi , e l negociat de Patrimoni i ontra tació, en 
aque t ca, til m és que justific.:'1t. hi ha, en aq ue 1 mo
ment, dues Conscllcries que s6n la el'Obre Públiquc i 
la ele Cultura, que t , nen I seu propi negocia1 de con 
tractaci6, pero la re la el , le 011 e llerjes de la Co
mun itat Autonoma van a través d'aquests serveis gene· 
ra l$ de Palrimoni i Contractaci6, que també, és c011e

guda de tothom la carrega de feína impres tonanl que 
hi ha, sobretol, en Contraclaci.ó i Pat rim ni, donal e l 
volurn d'inversi ' que dLl a lel-m la COmlltli taf AulO
noma i, en aque t cas, el que es dernana és la creació 
de qualr vacanls,!re de nova creació en el 86 i una 
procedent de l'any 85. 

En el cas d'Estadística, sí, indubtablement ha estat 
un servei que també ha tengut bastant manca quant a 
personal, i som nosaltres el primers que estam interes
sats que aquestes vacants que hi ha previstes es puguin 
cobrir com més aviat millor amb la finalitat que el 
servei d'Estadística pugui comem;:ar a funcionar ja 
d'una manera definitiva com més prest millor. 

A Secretaria, també li podria donar justificacions 
de la feina indubtable que hi ha a Secretaria, de la 
manca de personal que hi ha, i que, en aquest cas, es
tam parlant de vaeants d'auxiliar per feines concretes, 
de tractament, de procés de dades, casos de teJe-text, 
etc., que a vegades és mal de poder cobrir, perque són 
vacants, en certa manera, especiaJitzades, i el fet que 
n'hi hagi una de l'any 85 que no s'hagi pogut cobrir i 
continu'i vacant durant l'any 86, no vol dir que no hi 
hagi hagut, en aquest cas, una vaJuntat per part de la 
Comunitat Autonoma per cobrir-la. 

Reiterar-li una vegada més que les vacants que en 
aquest moments es manten en a tot el Capítol I de to
tes les seccions pressupostaries, em cregui, Sr. Alfonso, 
em cregui, són les imprescindibles per al bon funciona
ment de la Comunitat Autonoma, no hi ha cap vacant 
que es pugui dir que és exagerada, s'han estudiat a 
fons i es mantenen les vacants més imprescindibles. 

Per tot aixo, deman que aquestes esmenes, 961/ 62, 63 
64 siguin rebutjades per aquesta Cambra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Srs. Diputats. Em permeti, Sr. Con

seller, que hagi de tenir certes diferencies o diferen
cies substancials amb voste, en una serie de temes . En 
prim r 11 oc, 2mb la veloci ta t o no de obertura de va
cants. Es que vostes en donen uns exempl,es que des
pré en r baten amb allres arguments, pero el - exem
pIes són seus. Jo lene aquí qu', per excmple, el 
programa 05.05, Prem a, que en el desembr vosle 
m '1, d n n amb 9 treballadors i 3 vacm1t, en 1 
mes de ma rc,: , me'l donen amb 8 treballadors i eap va
cant, aviat han cobert aquestes vacants i han llevat un 
treballador, no devia ser tan necessari. El problema de 
Secretaria, que el mes de desembre me'l donen amb 9 
treballadors i 1 vacant, el m es d'abril me'l donen amb 
12 treballadors i 3 vacants. El programa de Publica
cions, que el mes de desembre me'l donen amb 14 tre
balladors i cap vacant, em creen una vacant i em posen 
15 treballadors. Vos tes mateixos, Sr. Conseller, refuten 
els arguments que dóna aquí, la realitat del que vos
les Pan dóna arguments, de sobra, al nostre Grup 
per dir-los que no, senyors, que vos tes no creuen el 
que diuen, si a Premsa, que deu ser un servei super
necessari i urgent, molt m és, segons veim, molt més 
que l'Asses oria Jurídica, a mb manCo de tres meso 
han passat a nO lenir cap vacanl, i 11 leni en tres, aixü 
vol dir que es po'! fer via, no sabem qu.i ban contractal 
ni ens imp rlá, que si Se re laria no té yac n lS j e'n 
cre n tres, vol dir que no tenen molL ciar, amb tr~ 
mesos de temps, quines vacants són necessaries, i jo no 
he de creure que són imprescindibles les que voste em 
contava aquí. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir els altres Grups, en relació amb 

aquestes esmenes? 
'En conseqüencia, les sotmetem a votació conjunta

ment, si no se'm demana altra cosa. 
Esmenes 961, 62, 63 i 64, les Sres. i Srs. Diputats 

que votin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar 
drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies , poden seure. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 27; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les esmenes. 
Al Capítol 11 hi ha dues es menes vives, la 965 i 956, 

les dues del Gi'up Parlamentari Socialista. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Entram en un 

Capítol que ha estat altament debatut en aquests Pres
suposts. En el debat general, demanavem al Govern, i 
si no volia contestar el Govern, demanavem al Grup 
Reg ionalis ta, qu ns explicas les substancials varia· 

ions, 20 % que han lengul una serie de capítols. Els 
demanavem per que el CapítollI, de bones a primeres, 
es redueix un 20 % de mitjana, el podem donar tot, 
pero tampoc no e falta, de miljana quant a les des
peses previstes dins el Pressupost. 
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1 ara, defensam una esmena, una primera esmena 
que és de modificació, ampliant una es mena de 5 mi
lions de pessetes que consideram necessari dotar els ser
veis d'Estadística, és una esmena particular per als ser
veis d'Estadística, per _ als programes d' Estadística. 

Si el Consell de Govern proposa incrementar els 5 
treballadors en plantilla als serveis d"Estadística, si el 
Consell de Govern creu que el servei d'Estadística ha 
d'estar suficientment dotat, és poc explicable la do
tació de despeses corrents que té aquest subprograma 
per una simple raó, perque practicament totes les des
peses que ha de fer un servei d'Estadística són despe
ses corrents. Vostes pensen poc que pugui funcionar, 
vuit funcionaris, les despeses corrents previstes en 
aquest Servei d'Esstadística, són molt poca cosa. D'aquí 
que proposem que a Presidencia i amb caracter molt 
excepcional i per a aquest programa s'incrementin 5 
milions de pessetes. Pero com que no podem desequi
librar el Pressupost, ja basta el que fa el Govern, volem 
donar la compensació, es tracta, senzillament, de lle
var-los de l'artiele 28, del subconcepte 28 que és de 
Promocions i Estudis de Presidencia. 1 aixo, amb ca
racter global; és evident que entrar a discutir partida 
per partida, subprograma per subprograma el Capítol 
II és, com vostes molt bé ens han demostrar, perdre 
absolutament el temps, per a vostes, qualsevol subpar
tida del Capítol n, subprograma, qualsevol artiele del 
Capítol n, sigui el subprograma que sigui, té exacta
ment el mateix valor, ja deia el Sr. Sebastia Serra que 
ho volia limitar, no ho han deixat fet, amb tota inten
ció i d'una forma ben aplicada, nosaltres veim el Capí
tol II com vos tes ens han ensenyat, d'una forma absolu
tament oberta i que, el que és a l'article 21 és a l'arti
ele 21, sigui el programa que sigui, i el que és a l'artiele 
28 és a l'artiele 28, sigui el subprograma que sigui dins 
una secció determinada. Per tant, li proposam dotar 
específicament 5 milions a Estadística i deduir 5 milions 
de Promoció i Estudis, perque ens anam assabentant 
de coses que considerram que no han d'anar a aquest 
article de Promoció i Estudis. Nosaltres creim que certs 
estudis que es fan d'una secció i d'una altra secció, no 
tenen perqu~ anar a la secció 11, encara que les dues 
acabin en 1. 

Creim que la dotació de Promoció i Estudis de: Pre
sidencia és absolutament exagerada i demanam qu~ es 
redueixi en 5 milions de pessetes; compensació: Llolin 
bé els serveis d'Estadística i a veure si qualque ttia po
dem tenir estadístiques coherents a la Comunitat AutO
noma, que unes publicacions de la Comunitat Aut~no
ma no ens diguin blanc i unes altres, no arribin a ne
gre, pero més bé tirin a abscur. Si doten bé aquests 
serveis, tal vegades totes dues diuen blanc, o crema, 
pero se semblaran, que 'Economia -no ens digui una 
cosa, Comerg una aItra i quan Transport diu qualque 
cosa, o Turisme, és totalment el contrario La veritat, les 
estadístiques haurien de ser coordinades, i per aixo han 
creat uns -serveis, tenen un bon tecnic, el dotin amb 
doblers, i no facin tants d'estudis, sobretot, estudis que 
no corres ponen a la secció 11 sinó a una al tra que aca
ba en 1. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. Esmenes 965 66. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Senyores i senyors. Bé, en relació a 

aquest tema, dir-li que, indubtablement, es podricn dllr 

..... 

o es podria incrementar el Capítol n, Estadística, 1 es 
podria incrementar el Capítol 11 a practicament totes 
les seccions pressupostaries, perque els distints respon
sables de les seccions, a l'hora de pressupostar, indub
tablement, sempre els recursos són escassos, i ens hem 
d'imposar unes auto-limitacions per poder dur a terme 
els programes que hi ha prevists. 

1, en aquest cas, el criteri que se segueix és pres
supostar dins els serveis general s de cada- secció pres
supostaria una quantitat forta, una quantitat grossa 
perque llavors, a partir d'aquí, els altres programes i 
sub programes de la mateixa secció pressupostaria que 
es trobin a un determinat moment amb manca de re
cursos, poder fer-hi la corresponent modificació de cre
dit i incrementar-los, aixo és una cosa que ja ha estat 
discutida practicament a tots els projectes de Llei de 
Pressuposts que s'han dut en aquesta Cambra, i voste 
sap perfectament que seguim aquesta tecnica d'incre
mentar dins serveis generals per llavors poder dur a 
altres programes concrets, que, precisament, el que pro
voca aixo és l'escasessa de recursos que té aquesta 
Comunitat Autonoma. 

Per tot éliXO, el que nosaItres feim és pressupus!,H 
inicialment el subprograma d'Estadística amb una qua n
titat que, indubtablement podria ser incrementada, pero 
es manté dins Serveis Generals una quantitat més gros
sa i, no dubti que si els serveis d'Estadística a un 
determinat moment es veuen en dificuItats per lJoder 
dur a terme les seves actuacions, si les quantitats que 
inicialment hi ha previstes no basten, es produira, 110 

només en aquest servei, sinó en altres, el reajustam-ent 
corresponent, que per aixo es fa una normativa pres
supostaria que ens permeti dur a terme aquestes mo
dificacions concretes, cosa que, per altra part, estan 
fent, practicament, tots els organismes que tenen pres
supost, que fan pressupost per programes i segons qui
nes imputacions s'estimen més dur-Ies a Serveis Ge
nerals, per llavors poder anar a concretar, perque si 
no, es descendia a cada subprograma concret i cada 
programa concret podria fer que es perdés la visió ele 
conjunt que ha de tenir un Pressupost. 

- Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, és evident, Sr. Conseller, que vostes fan amb 

el Pressupost, a través de modificacions, el que troben, 
i sobretot amb el Capítol 11. Ens ha dit que podrien 
incrementar-se certes partides del Capítol 11, el que 
no ens ha dit és per que es baixaven, i ja duc, em pa
reix que 4 vega des que li deman, per que es va baixar 
del Capítol II el 20 % de tots els artic1es i de tates 
les seccions, no ens ho ha dit. De totes maneres, jo 
li deman que llevi, de l'article 28, 5 milions de pesse
tes i els posi a Estadística. 

Sí, podra fer una modificació de credit, pero per 
la seriositat del Pressupost, facem-Ia ara aquí, facem
la ara aquí, si voste diu que l'hauran de f'er, que creu 
que l'hauran de fer, facem-la ara aquí, i si en sobren 
d'Estadística ja els passara a Promoció i Estudis de 
Presidencia, facem-ho a l'inreves, dotem Estadística i 
deixem de dotar Promoció i Estudis. Perque resulta, i 
voste ho sap, que Promoció i Estudis és un autentic 
caixó de sastre, el 28 el 25 són autentics caixons de 
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sastre dins un Pressupost, i alla hi cap tot, des deIs 
botons a les vetes, hi cap tot, i el pitjor no és que hi 
capiga, el pitjor és que en surt tot, igual en surt un 
estudi de radio que un de televisió, quan no hi hauria 
d'haver ni estudis de radio ni estudis de televisió, dins 
aquesta secció. Lógicament, nosaltres no ens podem 
fiar que no surti un estudi de com vendran els tords, 
que diuen que tendran radioactivitat, també de la sec
ció 11 de Promoció i Estudis, ens estimam molt més 
que estigui a Promoció i Estudis que no que estigui 
perduda per un altre lloc. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Grups que vulguin intervenir? 
Passam a la votació de les esmenes 965 i 966. 1 

deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquestes dues esmenes, es volen posar drets, 

per favor? 
Moltes gracies, poden seure .. 
Sres. i Srs. Diputats que votm en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. , . 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n 111 ha. 
A favor de l'esmena, 23 vots; en contra, 28 vots; 

abslencions, cap. Queden rebutjades l~s esmenes. , 
El Capítol IV lé quatre es~enes Vives, dues d Es

querra Nacionalista, 908 i 912, 1 dues del Gmp ParIa
menLari Socialista. 

Per defensar les esmenes 908 i 912 d'Esqu~,rra. Na-
. cionalista, té la paraula el Diputat Sr. Sebastla Sena 

i Busquets. 

EL SR. SERRA BU QUETS: . 
t, Sr. Presidcnt. Nosaltres estam caract ntzals p~r 

fer esm nes d'augmenlar les despeses, la despesa ¡;u
blica per parl del Gavera, per també en feim qualcu
na, quan n ha veim massa clar, ele d~v.allar les des
peses d'una serie de parLides pressu~o~tanes, en aq~est 
caS llem cregut que no estaven suflclentment explIc~
d s ni amb el suficient debat i control parlamentan, 
aquestes dues partides pres~up~~ta~ies que esmenam. 
Per tant, demanam una exphcaclO d aquestes dues par
tides i, en cas que sigui satisfactoria i l'entengu~m, no 
tenim inconvenient a retirar les esmenes, pero com 
que per ara no tenim aquest tipus d'explica~i? ni ~que:t 
tipus de control, creim que aquests ~ mIllOns 1 mIg 
per una banda, i 8 per l'altra, es podnen remodelar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

.. EL SR. SOLER CLADERA: 
Sí, Sr. President. Sr. Serra, voste sap perfectament 

per que són aquestes partides, perque tant dins Ponen
cia com dins Comissió se li va donar l'explicació i li 
vaig dir a quin destí anaven, són les quantitats que té 
la Presidencia de la Comumitat Autonoma per poder 
donar subvencions a Corporacions Locals i a Institu
cions sense fi de lucre, cosa completament normal a 
qualsevol Govern i que, en aquest cas, tot aquest tipus 
de partides, es concreten dins Presidencia per poder 
dur a terme aquestes actuacions concretes. 

Per tant, voste sap perfectament, perque cada any 
han figurat damunt el pressupost aquestes quanties, 
aquestes partides amb quanties semblants o similars, i 
voste sap perfectament a que es destinen. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, e, dóna per satisfet? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No, no, no, perque aquests xecs no ... , i, per ::tltra 

banda, com que d'aquí una estona proposarem alcru-
d' b nes coses augmentar la despesa per a coses, pcr a 

xecs que sí creim molt concrets i molt detenninats 
rnantenem aquesta rebaixa. ' 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
El Sr. Josep Alfonso, té la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Per ~onar un poc d'agilitat a la Cambra, defeasar 

les m~t~lxes e~menes, encara que siguin amb quanti
tats dlstlOte~, es fer redund~lllcia, nosaltres, si ens per
met el Presldent, proposam l'agrupació de les esme
nes 967 i 96~, que es refereixen als mateixos r:oncep
tes, e~ referelxen al mateix, als regalets, i les def'~nsa
ríern Igual, rapid, com les ha defensades Esquerra, si 
no, les defensarern després, encara que són argumcnts 
pareguts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ja que hem comen~at el debat i acabarn el del 

PSM, continuarem llavors. 
Per tant, pas a la votació de les esrnenes 908 i 912 

del Grup Parlamentari Esquerra Nacionalista, i deman 
a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquestes dues esrnenes, es valen posar drets, per fa
vor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, rnoltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputáts que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. 
Té la paraula el Sr. Josep Alfonso per defensar les 

esrnenes 967 i 68. 

EL SR. ALFONSO VILLANUE'VA: 
. Després de .l'ex?licació del S.r. Soler que I'aecep
tam COm a exphcaclO, nosaltres 11 hem de dir que de
~anarn la reduceió un poguet més petita, perque con
slderarn que Presidencia ha de poder fer qualque re
g~let, ha de poder donar gualque ajuda, ha de poder, 
be, ~ctuar ,de President, perque una funció propia del 
Preslde~t ~s fer aquestes coses, ajudar, fer qualque 
transferenCIa, tant a Corporacions Locals com a Trans
ferencies Corrents, a Famílies i Institucions sense fi
nalitat de lucre, perque és una funció propia d'un Go
vern fer actuacions d'aquest tipus. Pero hem de limi
tar les coses. Nosaltres li deixam 2 milions i mig per 
una part, quant a Ajuntament, és molt manco justifi
cable que les transferencies corrents i la meitat 
quant a transferencies a institucions. Per que Ji 
ho limitam i li ho redulm? Per una raó simple. Tot el 
que hem vist d'actuació en aquest sentit de la Presi
dencia de la Comunitat Autonoma, no veim quin ob
jectiu té, nosaltres no discutim la transferencia, el que 
nosaltres discutim és que es faci d'una certa manera, 
el que nosaltres discutim és que no es faci una trans
ferencia pensant, per exemple, i és un exemple que no 
sabem si ha passat, no ho deim, no sabem si ha pas-
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sat, es faci una transferencia a un convent de monges 
o a les mongetes d'aquí on sigui, i on du aixo? No ha 
sabem. Que es faci transferencia a un cert diari de 
qualsevol poblet, pero que no hi hagi una norma es
tricta de com s'han de fer aquestes transferencies. Si 
a nosaltres ens diguessin, farem una ajuda a la prem
sa forana, per dir-ho de qualque manera, normes: ti
rada, paper, X, X, X, i es donas així, alabat sia Déu, 
pero hem de creure que la cosa no esta molt clara 
quan hi ha una relació i a un li arriben 25.000 ptes. i 
a l'altre 50.000, i a l'altre 35.000, i a l'altre 15.000. Aixo 
no ens agrada. 

Creim que s'han de fer transferencies i creim que 
hi ha d'haver ordre en les transferencies. 1 als Ajun
taments, igual. Pero, a part d'aixó, cada Conseller tam
bé té el que abans es deia «fondo de reptiles», per fer 
les seves petites ajudetes, i aixo tampoc no ens pareix 
bé. Tot aixo hauria de desapareixer, i les transferen
cíes, actuar en funció del que és, que és solucionar te
mes socials, temes puntuals que no es poden solucio
nar amb plans globalitzats anteriors, i quan han de ser 
unes transferencies a coHectius amples, ('er plans o re
gles, corn a mínim, per ('er aquests tipus de transfe
dmcics. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Presiden.t. Jo em pensava que voste anterior· 

ment havia agrupat aquestes esmenes seves concretes 
amb les del Sr. Serra, les d'Esquerra Nacionalista. Re
batre-h, en concret, que quan es donen subvencions a 
la premsa forana es fa, indubtablement, en base a la 
tirada que té cada publicació concreta i en base a uns 
barems que es fixen en aquest cas concret. 

Voste per tot veu «fondos de reptiles», indubtable
menl, qua n es concentren unes quantitats o quan hi 
ha unes quantitats ajustades, petites dins Presidencia, 
en aquest cas no obeeixen, i voste ha sap perfectament, 
l'únic que vol és que jo li ho expliqui, i li ha explica
ré, no obeeixen a subvencions reglades, sinó que és 
tracta de subvencions discreccionals que són a dispo
sició de la Presidencia de la Comunitat Autonoma per 
a aquests temes. Per tant, no demani voste que aques
tes subvencions siguin reglades, perque voste matcix 
sap perfectament que no ha poden ser, ni hi ha ningtí 
que ho faci, fins i tot, és més, haguéssim pogut posar 
perfectament aquestes quantitats, aquestes despeses, 
com fan moltes Comunitats Autonomes seves i com fa 
l'Administració Central mateixa, com a fans reservats, 
sense necessitat d'haver de donar cap explicació ni una 
sobre aquest tema, i no ho feim, i no ha feim, i qua n 
qualque subvenció d'aquestes superi la quantia de 
500.000 ptes. que és a partir de la qual s'ha de retre 
compte al Parlament, es ve i se'n ret compte, i vos tes 
ten en complida notícia de les subvencions que supe
rin les 500.000 ptes., per tant, no anem a cercar bubo
tes, en aquest cas, alla on no n'hi ha, perque no té 
sentit. 

I dir-li que totes les partid es de Capítol IV i VII 
que tenen les altres Conselleries obeeixen a activitats 
completament reglades, alla on tates les subvencions, 
en aquest cas, de Capítols IV i VII es donen en base 
a uns decrets de convocatories, totes. Precisament, per
que el logic és que aquest tipus de subvencions, aquests 

tipus d'ajudes, aquest tipus tant de transferencies cor
rents com de capital que donen les Conselleries es faci 
en base a un motiu concret, en aquest cas, sigui a tra
vés d'un Decret de Convocatoria, alla on s'estipulen els 
requisits i les condicions per poder-se donar aquestes 
transferencies corrents i de capital. Per tant, en aquest 
cas, no vagi a cercar segons que dins totes aquestes al
tres Conselleries. 

Gracies, Sr. P;:-c,íc;fnt. 

EL SR. ALFONSO VILlANUEVA: 
Sr. Conseller, el primer, que el President no m'ha 

permes agrupar les dues esmenes, per tant, no s'es
tranyi, no he estat jo, ha estat el President; res més 
en aquest aspecte. 

Segon tema, és evident que ens ha dit que el Pre
sident té fons reservat, i nosaItres n'hi deixam de fons 
reservat, li deixam quatre milions per una part idos 
milions i mig per una altra, són fons reservats, són 
fons de transferencia, no es diuen fons reservats, pero 
els haguessin pogut batiar aixÍ. I, és evident que n'ha 
de ten ir, i és ver que n'ha de ten ir, és ver, el que passa 
és que nosaltrcs deim que 8 milions són molts, que 4 
milions i mig, perdó, 6 milions i mig, 6 milions i mig 
a Corporacions Locals, són molts, i vos tes troben que 
no són molts, que són pocs. 

Obviament, no veim fons de reptils per tot, pero, 
com deia aquell, «haberlos, haylos», i no seran de rep
tils, seran de sargantanes, no de reptils grossos, sinó 
de sargantenetes, perque la Comunitat té aquesta di
mensió, si la Comunitat tengués una dimensió més gros
sa, ja serien uns ofidis grossos, i la cosa és clara. Per 
que? Perque és bastant normal que passi aixo, el que 
no és normal és que els percentatges siguin elevats 
d'aquests temes, i el que és manco normal és que no 
ho reconeguin, aixo és el tema, vostes ha han de re
coneixer, i clar que en retran compte, i a la Liquida
ció del Pressupost, compte estricte, i tant!, pero aixo 
és el control deIs fons públics, el control deIs fans 
públics per a l'administrat, aixo ja se sap, aquí enca
ra no tenim serveis secrets com perque de certes par
tides no n'hagin de retre compte, almanco ens ho pen
sam. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, no cerqui cap sarganta

na enlloco Aquí, les coses clares, quan nosaltres posam 
aquestes partides, aquestes partides estan subjectes a 
fiscalització, quantitat a quantitat, pesseta a pesseta, 
per part de la Intervenció General de la Comunitat Au
tonoma, per tant, no són fons reservats, perque qua n 
una partida és de fons reservat, vol dir que es posa 
a disposició del titular del departament aquesta quan
titat concreta i no l'ha de justificar quanlitat per 
quantitat, el desglossament d'aquesta quantitat da
vant la Intervenció General de la Comunitat Au
tonoma, sinó que, i en aquest cas, s'ha de justificar 
partida per partida, per tant, no faci l'afirmació que 
aixó són fons reservats, perque en absolut no ho són, 
de cap manera. Perque, com li dic, es justifica davant 
la Intervenció General de la Comunitat, passen a fisca
lització i, com voste sap, els fons reservats, partida a 
partida, quantitat a quantitat no són sotmesos a la 

~--------------------
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fiscalització, punt per punt, per part de cap Interven
ció General i, en aquest cas nostre, sÍ. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades. 
Vol en intervenir els altres Grups? 
No, passam a la votació el'aquestes elues esmenes 

967 i 968 del Grup Socialista. 1 deman a la Cambra: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes dues 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seu re, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Ivloltes gracies, poden seure. Sres. i Srs . Diputats 

que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 23 vots; en contra, 28; abstencions, cap. 

Queden rebutjades les esmenes. 
El Capítol VI, Inversions Presidencia, té vives cinc 

esmenes, dues del Grup Esquerra Nacionalista, les 913 
i 916, i tres del Grup Socialista, 969, 970 i 971. 

Per defensar les d'Esquerra Nacionalista, té la pa
raula el Sr. Sebastia Serra Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, estam una altra vega da amb aquestes reduc

cions que proposam. Bé, una és aquesta del Capítol Pu
blicacions del programa 11.07, subprograma 11.05, i, de 
fet, ens trobanl. que entenem que no existeix un pro
jecte concret d'inversió en aquest apartat anomenal 
Publicacions i, per tant, també, i que no se'ns digui 
que ho coneixem en Ponencia i Comissió, perque no 
és ver que ho coneguem, per tant, es tracta de saber 
el projecte concret d'inversió que expliqui aquests 10 
mílions. 1, quant als edíficis, bé, aquí, en aquest Par
lament s'ha debatut i s'ha aprovat i s'ha dit moltes ve
gades que es necessita un Pla de racionalitat, un pla 
coordinat entre Consells Insulars, Govern de la Comu
nitat, etc., i, com que tot aixo no hi és, hem escap¡;at 
fortament aquest Capítol d'edificis administratius. 

EL SR .. SOLER CLADERA: 
Bé, indubtablement .io, en aquest moment no li 

puc donar i mentiría si li digués el desglossament con
cret, partida a partida, quantitat a quantitat, de les 
publicacions que es volen dur a tenne en aquest any 
concreto Hi ha una serie de publicacions previstes, com 
és la que sera conseqüencia del padró municipal, etc., 
ara, les publicacions es van fent a mesura que la ne
cessitat surt, el que es fa és contemplar una partida 
amb caracter global en funció de la realització que hi 
va haver durant aquest any passat, i aixo, aquest ti
pus de partides, voste mateix sap perfectament que es 
pressuposten en base a aquest ,sistema. 

Quant a la inversió en edíficis administratius aquí 
en aquest cas estam en despeses plurianuals, a~sumi~ 
des per la Comunitat Autonoma, assumides pel Govern 
de la Comunitat Autonoma que, practicament aixó ab
sorbeix la major part d'aquesta partida, completada 
a~b obre.s d'acondicionament d'alguns d'aquests edifi
ClS que hJ ha comprats per posar-se en condicions per 
poder ser usats per part de l'administració. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Sen-a, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breument. 1 ara se'ns dóna raó a les rei

terades peticions que quan hi ha un Pressupost és 
més que convenient que cada Conselleria, quan es tro
ba amb tota una serie de projectes els pugui compar
tir amb l'oposició, perque, de fet, pot ser que, a vega
des, arribem a acords. Dins les publicacions, valgui la 
necessitat de mantenir una esmena d'aquest tipus, i es 
pregunta, el "Passem comptes» s'entén publicació dins 
aquest Capítol? És una pregunta que no sabem si, su
posam que sÍ. 1 després, quant als edificis, certament 
entenem les raons que es donen, peró és que hi ha 
edificis comprats que creim que no se sap massa bé 
encara per que han de servir i, a la vegada, potser edi
ficis que s'haurien d'haver comprat, no s'han comprat, 
exemples en podríem treure molts, Per tant, les dues 
esmenes, entenem que són dins una lógica, pero lógi
ca dins una irracionalitat global. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Serra, voste sap i no ho demani, 

perque sap perfectament que publicacions tipus la de 
«Passem Comptes», com és logic, estan previstes dins 
aquestes partides. Indubtablement, aquesta, i sobretot 
estant dins la Presidencia de la Comunitat Autonoma 
dins nguesta secció prcssupostaria concreta. 1 quant 
als eclificis, és una afirmació gratui'ta que fa voste, 
m'estranya que digui ara que pensa que alguns s'hau
rien cl'~aver comprat quan sempre s'havien mantengut 
contrans a aquestn postura, és a dir, moItes vegades 
no entenia el motiu de comprar edificis administ;atius 
per part de la' Comunitat Autonoma i em cregui, esta 
pensat cada edifici quin destí concre~ tendra. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Grups que vulguin intervenir? 
Passam aleshores a la votació de les esmenes 913 

i 916 del Grup Esquerra Nacionalista-PSM. 1 deman a 
la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquestes dues esmenes, es volen posar drets, per fa
vor? 

Poden seun: DJl.'ltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Abstencions, no n'hi ha. 
Vots a favor, 22; vots en contra 26; abstencions, 

cap. Queden rebutjades. ' 
Al Capítol VI, del Grup Socialista hi ha la 969, 70, 

71, i per defensar aquestes esmenes té la paraula el 
Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. Al FONSO VILLANUEVA: 
Una qüestió previa, Sr. President. La 970 és una 

esmena absolutament diferent de les sItres dues, per 
tant, demanam que es defensi per separat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Aleshores, agrupam les esmenes que fan 

referencia al subconcepte 6.111 i 6.110. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, aquestes esmenes, a mi no m'agrada re

petir-me o repetir el que cliu Esquerra Nacionalista, 
peró són practicament igual , variam una quantítat 
quant a cdificis adm inistratius. Nosaltres demanam la 

----------------------------..... ---
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reducció d'aquests 10 milions de Publicacions, d'inver
sions en publicacions, i demanam una reducció de 40 
milions en Edificis Administratius. I hem de dir aquí, 
d'entrada, que no sabem si són 40 milions, si són 45, 
54 o 36, el nivell d'explicació que el Govern ens ha 
donat sobre les despeses plurianuals que té pendents 
per a l'any 1986 de compra d'edificis administratius, 
és una xifra absolutament desconeguda i que ens la 
suposam per una explicació absolutament embullada 
que ens va fer el Sr. Vice-president del Govern fa 
aproximadament cinc mesos, quan discutíem un avant
projecte que no va ni néixer. 

Bé, el Sr. Ruguet ens va donar aquesta explicació 
sobre un avortament de pressupost i no ens ha donat 
cap altre tipus d'explicació sobre el que ha estat el 
Projecte de Pressuposts. I clar, hem fet una esmena de 
40 milions, igual que el PSM em pareix que l'ha teta 
de 100, igual que l'haguessin pogut fer de 132. Aquest 
Parlament, aquests Diputats de l'oposició, no oblidin 
que així mateix som 21 i 4, 25 a l'oposició, 21 del Grup 
Socialista, no han pogut saber d'una forma clara qui
nes són les obligacions que té la Comunitat Autóno
ma respecte deIs edificis comprats, ni ha pogut saber, 
més que fent números molt a l'aire, si enguany pensa 
dedicar més milions a comprar més edificis, hem su
posal que sí, perque els números ens sortien, així, en 
rodó, de devers 81 milions, els que tenen ja contrets, 
no sabem si va bé, devers 81 milions, i clar, en sobren 
una partida, 53 que hem dit, bé, ens podem equivocar, 
40. 

Nosaltres hem defensat en aquest Parlament que 
no s'han de comprar més edif'icis administratius, que 
ja esta bé de compra d'edificis administratius, que ja 
esta bé, que s'han passat, i s'han passat molt, i que si 
volen continuar passant-se, ens trobarem amb quantitat 
d'edificis que els haurem de dedicar no sabem a que, 
igual que n'hi ha qualcun, que hi ha qualque Conseller 
que no sap a que el vol dedicar. No importa posar 
exemples. A posta, demanam la reducció d'aquests 40 
milions i, evidentment, demanam una explicació de qui 
ens la va donar embullada abans, clara ara. Que ens 
digui quantes de despeses plurianuals té previstes en 
compra ' d'edificis administratius aquest Govern, per
que ens ho hauria d'haver dit, ens ho hauria d'haver 
dit cUns el mateix pressupost, perque és una obligació, 
en la nostra opinió, com hem discutit abans. Perque el 
Govern no compleix, en la nostra opinió, la Llei de Fi
nances. 

1 després hi ha l'aItre tema, senyors del Govern, a 
que diuen inversions pressupostaries? A passar aquests 
comptes que passen? Aixo són inversions per a voste? 
Haurem de comen<;ar a posar en dubte, seriosament, 
les quantitats globals d'inversions que ens donen al 
pressupost, aixo, el «Passem comptes», a part que no 
mereix un judici ara, en realitat no mereix cap judici, 
pero vaja, que no mereix, en aquests moments, ja el 
tendra, suposam, no és una inversió, no és cap bé in
ventariable aixo, com no 1i vulguin fer un monument a 
aquest plamfet, no és cap bé inventariable, ni dia Ir 
de gener, ni ara. Per tant, no cm digui, Sr. Soler, supos 
que a l'Interventor ni l'hi passara com a inversió. 1 
voldríem demanar, quines inversions, no quines publi
cacions, quin es inversions amb 10 milions de pessetes 
té previst en publicacions, perque ens recordam de fa 
cinc mesos que ens va xerrar de qualque maquinaria 
per no sé quin butIletí. Bé, ens agradaría saber-ho. Sr. 
Ruguet, si voste ens pot explicar quines inversions pen-

n 

sa fer a Presidencia per gastar aquests 10 milions, i 
nosaltres, si ens ho explica i ens agrada, retiraríem 
l'esmena, aquesta, l'altra no. 

r també la segona explicació, .ia que no l'han duna
da, quin es despeses plurianuals tenen previstes per a 
1986 quant a edificis administratius. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, efectivament i deman dis

culpes al Sr. Serra, he tengut un lapsus en relació a les 
publicacions, perque indubtablement tenia preparat pri
mer l'esmena seva i ha passat la del Sr. Serra abans 
que la seva. 

Indubtablement, aquesta partida de 10 milions de 
pessetes a Inversions Reals a Publicacions és prevista 
per adquirir maquinaria, per adquirir béns inventaria
bIes amb destí al Butlletí de la Comunitat Autónoma, 
és a dir, que aixo, efectivament, ha estat un lapsus que 
he tengut a la intervenció anterior, ho reconesc i ho 
rectifico 

I en relaci:;, a :~l despesa plurianual, dir-h que el 
que hi ha contemplat dins aquesta partida és fer front 
a les clespeses deIs compromissos que el Goven1 té 
assumits i que estan remesos al Parlament, fins i tot, 
en segons quins casos, adjuntant copia mateixa de l'es
criptura de compra-venda deIs immobles i també, un 
altre concepte important, en aquest cas, és l'acondicio
nament, la posada en marxa d:aquests edificis per po
der-hi ubicar les depend.encies administratives de la Co
munitat Autonoma. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No tenim cap inconvenient a retirar l'esmena deIs 

10 milions, si són inversions. Tot aixo s'hagués pogut 
evitar si vostes s'haguessin molestat a venir a explicar
ho al Parlamento A ]'altra sí que hi tenim inconvenient 

Perque hem tengut, hem tengut dins aquest Par
lament discussions molt serioses sobre on s'ubicaven 
les dotacions deIs edificis, i resulta que una vega da 
s'ubicaven a una Conselleria, el Conseller d'lnterior ho 
sap, el Conseller d'Indústria ho sap, una altra vegada a 
una altra Conselleria, el ConseIler de Cultura també ho 
sap, una altra vegada a Presidencia, i ara, qualcuna, no 
sabem quina, si és d'Obres Públiques, no sabem quina, 
la despesa s'ubica a Presidencia. Per que ens serveixen 
els subprogrames, si la Conselleria d'Obres Públiques, i 
és un exemp1e, voste no ha ha dit, ho dic jo, s'ha 'ae 
dotar, s'ha de cobrir amb tota la inversió necessaria per 
posar-la en funcionament a carrec de Presidencia, ens 
ho digui, i en lloc de fer una esmena de reducció, 1i 
farem una esmena de substitució, perque resulta que 
creim que, igual que s'ha fet amb Indústria o igual que 
s'ha fet amb Cultura, cada subprograma ha de tenir 
les seves inversions i no dir que Presidencia, per dir-ho, 
inverteix 132 milions, quan no és ver. 

1, continua en peu la meya pregunta, les des peses 
plurianuals, és ver que ens ha donat relació de despe
ses plurianuals que, perdoni, pero em pot fallar la me
mOria, que jo recordi era el setembre de l'any passat, i 
hi ha edificis comprats de que no tenim la més mínima 
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idea de com estan, primera; segona, tenim notícies que 
han avan~at certs pagaments, és aixo que volem saber, 
volem ten ir les fites cIares, res més, ens les diguin, i 
ja estara. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseIler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, bé, indubtablement, en 

despeses plurianuals hi haura la corresponent compa
reixen<,:a davant la Comissió, aIla on es donara explica
ció concreta de les adquisicions que s'hagin fet del 
darrer trimestre de l'any 85, que és un trimestre en que 
hem anar un poc I-etardats, pero vos te ap que té loles 
le ' anteriors a J'a ny 85 perfectament documentades, 
i, com Ji deja an leriormcnt, fins i tot, amb íJo tocopia 
ele )' criptura pública el compra-venda. T dir-li que hi 
ha hagul Conselleries, com és el cas de Comere; j Iodús
tria en que les obres d'acondlcionamen l del seu edi
fici, elles mateixes han fet un esfol'~ amb dotació pres
supos taria que leoien del servei lransferít de l'AdInini -
lració Central i , per tant, ha quedal ubica t dins la ma
leixa Conselleria. No obstan a ixo, i vo te h .a p, I 
criteri general que s'ha seguit per part de la Comunitat 
Autónoma és aficar aquest tipus de despeses, aficar 
aquest tipus d'actuacions dins la partida corresponent 
de Presidencia. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Aleshores, entén aquesta Presidencia que ¡'esmena 

971, que feía referencia a la supressió de la xifra de 
10 milions al subconcepte 6.110, aquesta, queda retira
da. En canvi, l'esmena 966, de reducció en el subcon
cepte 6.111 de 40 milions de pessetes es manté. J és 
la que sotmet a votació. 

I deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquesta esmena 969 es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies_ 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
A favor, 23 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
L'esmena independent 970 al subconcepte 6.120 fa 

referencia al Conveni de Radio-Televisió Espanyola, i es 
demana l'addició a la secció 1.1 de 30 milions de pes
setes. 

Per defensar aquesta es mena té la paraula el Dipu
tat Sr. Ribas Marí. 

EL SR. RIBAS MARt: 
Gracies, Sr. President. Bé, aquesta no és una esme

na que es vagi presentant cada any, sinó que és una 
esmena nova, si bé la preocupació que la motiva és 
una preocupació que s'ha manifestat moItes vegades 
en aquest Parlamento L'esmena consisteix, és una esme
na d'addició, consisteix en la creació d'una dotació pres
supostaria de 30 milions per establir un conveni amb 
Radio-Televisió Espanyola a les Illes Balears, per tal 
de donar compliment a un acord que es va prendre dia 
16 d'octubre de l'any passat, que es va prendre endemés 
per unanimitat, tots els Grups hi varen estar d'acord, 
i que, l'acord consistía que el Govern de la Comunitat 
Autonoma concertas amb l'Ens públic Radio-Televisió 

Espanyola un conveni de cessió temporal de mitjans i 
serveis que permetés ampliar ]a programació de l'es
tudi regional de Radio-Televisió Espanyola a Balears. 

Considera m que e]s acoTds que es prenen en aquest 
Parlament, les Proposicions no de Llei, una vegada que 
s'aproven, són acords que nosaltres ja hem manifestat, 
fins i tot a la Comissió del Reglament, i també en el 
PIe que són acords que s'han de complir, que són vincu
lants, i, per aixó, presentam aquesta esmena, perque 
no hem vist enlloc que es presti una atenció pressupos
taria a aquest compromís adquirit davant el PIe de la 
Cambra. 

Per una altra banda, la normalització lingüística, 
pensam que no es només UD lema que quedi rcsoll 
a mb l 'aprovació d'una lleí, é imporLant J'ap rovaci6 de 
la Ll i, p er uposa L, Lamb ' ho é J'apHcació d 'aques l.a 
Lle i, no voJem que es onverLeixí amb pape," mullat, 
volem que la normaLilzació s igui una plena rca lit t, 
i, en aqucsL sentil, p nsam que la televi ió t ' un ¡m
porLanl paper a com plir, i és molt importa n! que la 
COIuullltat Au lolloma, en aq ue l cas, eoHabori, que fir
mi aquest conveni, per suposat abans de firmar-lo s'hau
ra d'elaborar, s'hama de negociar, peró que es vagi 
darrera, que es vagin fent passes de cara a aquest con
veni i que aixo es tengui en compte ja en e~ Pressu
post. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat . 
Sr. Conseller, té voste la paraula . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Indubtablement, 

dia 16 d'octubre es va aprovar una Proposició no de 
Llei en el sentit mateix que voste deia, dir-li que en 
aquest sentit fins ara hi ha hagut correspondencia en
tre la Comunitat Autónoma i Radio-Televisió Espanyo
la, de moment encara no s'han assabentat de que va 
aquest tema, perque el maxim que han fet és enviar
nos proposta tipus d'alla on es crea un centre aIla on 
no n'hi ha, és a dir, encara no s'han assabentat que 
del que es tracta aquí es de fer una ampliació en el 
sentit que es va aprovar la Proposició no de Llei i, pre
cisament, per mor d'aixó, no esta prevista, no esta con
templada cap partida pressupostaria en aquest tema. 
Indubtablement, quan s'arribas a un acord en aquest 
sentit sobre un conveni, no hi hauria cap pega de dur 
una Llei de Credit Extraordinari en aquest Parlament, 
en relació a aixo, no obstant aixo, aquest fruita encara 
és molt verda, aixo encara esta molt retardat i, com li 
dic hi ha un munt de correspondencia creuada en aquest 
sentit, i pareix que encara no se'n temen, no entenen 
aquesta Proposició no de Llei i les explicacions que ha 
donat el Govern sobre aquest tema. Tot en cartes cer
tificades, a més. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol fer ús de la paraula? 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sr. President. Només per dir que al nostre Grup 

li donaria molla satisfac ió. m és que aquestes prome
ses que se'ns donen aquí, veure el compromi. adquiri t 
en el mate ix pre supost , deis 30 milions, perquc no 
n'hi ha prou dient que tenim"] voluntal j que després, 
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quants de compromissos s'han adoptat aquí i després 
no s'han complit. És diferent si figura aquesta partida 
dins la Llei de Pressuposts. 

Evidentment, nosaltres no som aquí representants 
del Govern de l'Estat ni de l'Ens públic Radio-Televisió 
i no som qui per defensar les posicions o les actitud s 
que ells mantenguin, és evident que hi deu haver pro
blemes quan aixo no s'ha resolt, pero pensam que el 
Govern ha de continuar, si és que ho fa, amb l'interes 
de solucionar aquests problemes, que ha de tenir pre
vista la dotació pressupostaria, i nosaltres el que desit
jam és que s'arribi a solucionar aquest tema de la ma
teixa manera i amb el mateix interes que s'ha pogut 
arribar a solucionar a nivell d'establir un conveni amb 
Radio-Televisió Espanyola a Balears per emitir en al
tres llengües, que no són la catalana i que tal vega da 
no necessiten normalització, ens pareix interessant, no 
dic aixo com a crítica, simplement com un punt d'aten
ció que és important, que si es presta atenció a altres 
llengües, que també se'n presti a la nostra. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Ribas, a pesar de tot, nosaltres 

no hem desistit, continuam fent gestions en aquest sen
tit, ara, com voste sap, un conveni és un acord bilateral 
entre dues parts, fruit d'una negociació, a la qual cada 
part hi aportara una quantitat, com és lagic, un mal 
favor faríem a la Comunitat Autorioma si ja posassim 
la quantitat, abans de comen<,;:ar la negociació sobre la 
quantitat concreta, ja posas si m la quantitat que estam 
disposats a destinar-hi, perque possiblement, la Televi
sió Espanyola reduiria la seva part de l'aportació. Per 
tant, com li dic, quan el conveni estigui a punt, es 
tramitara el corresponent credit extraordinari, pero de 
moment les coses encara són molt verdes, a pesar que 
la Comunitat continuI insistint en aquest tema. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir el altres Grups Polítics? 
En conseqüencia, sotmet a votació l'esmena 970 del 

Grup Socialista. I deman a la Cambra, Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor d'aquesta esmena, es volen posar 
drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. . 
A favor, 22 vots; en contra, 25. Queda rebutjada 

)'esmena. 
El Capítol VII no té esmenes, el Capítol VIII tam

poc, per tant, sotmet a votació la secció 1.1, Presiden
cia, amb la xifra global de 534.956.670 ptes. I deman a 
la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la 
Seeció 1.1, es volen posar drets, per favor? 

Poden seu re, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Ponden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A Pavor, 25 vots; en contra, 22; abstencions, cap. 
Queda aprovada la Secció 1.1, Presidencia. 

La Secció 1.2, Turisme, té set es menes vives agru
pades en tres grups de defensa. 

Turisme. Per defensar les esmenes 972, 973, 74 i 75, 
té la paraula el Sr. Josep Alfonso. Capítol 1. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. És cIar que no 

donaré ara una explicació de com teoricament hem 
calculat aquestes esmenes, l'hem donada abans. Per 
tant, una cosa que ens estalviam. Només direm que de
manam una reducció en aquest Capítol de 27.942.000 
Ptes., calculada amb el mateix sistema que hem expli
cat abans i que ja sabem que és imprecís, pero no més 
de com ha fa el Govem, basat en el següent: A la Di
recció i Serveis Generals, es calculen 15 treballadors, 4 
vacants; a la secció Empreses i Activitats Turístiques, 
es calculen 46 treballadors, 11 vaeants; al subprograma 
Promoció, 11 treballadors, 1 vacant, i a la Residencia 
Ca'n Picafort, només referit a les que tenen vaeants, 36 
treballadors, 8 vacants. 1 en aquesta secció no hem, 
cIarament, aplicat el principi de totes les vacants des
comptades, aixo no ho hem feto Hem fet una altra cosa 
més senzilla, hem estudiat la plantilla pressupostaria, 
i donat que el mateix Conseller d'Economía, que no el 
de Turisme, perque no va participar en les famoses i 
mai ben explicades negociacions, es va permetre d'en
trada reduir vacants, plantilles, etc., etc., nosaltres ens 
hem permes creure que no eren en absolut necessaries 
la majoria de vacants. Així, per exemple, en Empreses 
i Activitats Turístiques, supos que el Conseller se'n va 
dur l'enorme sorpresa quan va veure el Pressupost, que 
tenia en el mes de desembre prevists 54 treballadors 
i en el mes d'abril se'n troba concedits, 46. Una baixa
da de 8 treballadors, és una baixada considerable. Su
pos que se'n va dur una sorpresa i va haver de reor
ganitzar rapidament la Conselleria, almaneo pel que 
respecta al subprograma Empreses i Activitats, senzilla
ment per adaptar la feina d'aquest subprograma, d'a
questa Direcció General, Ex-Direcció General, a la rea
litat de tenir 8 treballadors manco i, ni més ni manco, 
que 11 vacants manco. No és una broma, perque passar 
de 22 vacants a 11, i de 54 a 46 treballadors, la cosa és 
bastant seriosa. Supos que el ConseIler se'n va dur una 
desagradable sorpresa, ates que aquest Parlament li 
exigeix constantment que faci més inspeccions, que 
controli, i tal, i el seu Govern li lleva 8 treballadors. 
Nosaltres, com que creim que no hí ha molt de proble
ma amb el tema, li deim que no cobresqui les vacants, 
.ia que que el Govem també li diu que no tengui els 
tre balladors. 

Quant a Promoció, d'una forma curiosa, no tenia 
cap vacant i n'hi va néixer una, amb el mateix nombre 
de treballadors, supos que el degué canviar. Quant a 
la Residencia de Ca'n Picafort, tenia 36 treballadors, va 
créixer, va passar a 36, i amb una vacant més, ens pa
reix bé ,i aquesta vacant no és massa important. I quant 
a la Residencia de Cala Ratjada, supos que es va tro
bar cobertes dues vacants, amb una vacant amb que no 
comptava i amb un treballador manco. 

Tot aixo, que és una pe tita historia deIs famosos 
pactes, mai no explicats, aquesta petita historía la con
tam per explicar que no hi ha cap explicació que ens 
pugui donar el Govem en aquest aspecte que ens con
vencí. Si el Govem és capac;: de passar de 14D, 139, 140 
treballadors a 130 en la Conselleria de Turisme, si és 
capar,: de preveure 35 vacants i passar a 26, dos mesos 
després, perfectament es poden reduir 14 vacants que 
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nosaltres preveim, que no 26, 14 vacants i reduir alXl 
el Pressupost i dedicar-lo a activitats més productives 
com són les inversions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
En nom del Govem, té la paraula el Consel1er d'E

conomia, Hisenda i Pressuposts. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, dir-li una vega da més, com ja li vaig 

dir en el debat del PIe de Totalitat que en aquest segon 
projecte de Pressuposts que s'esta tramitant en aquests 
moments, el que es fa és un esfore,: superior en relació 
amb el que es feia abans de reducció de la despesa cor
rento Indubtablement, s'han redUit unes vacants, i es 
mantenen les que nosaltres entenem que són les mÍni
mes imprescindibles per poder continuar, com és logic, 
amb l'activitat normal de cada Conselleria. A unes Con
selleries és un poc més, a unes és manco, en funció de 
la necessitat que té cada Conselleria. La qual cosa no 
vol dir que a l'anterior pressupost no fossin necessa
ries, sinó que ha augment el nivell d'esfor<; que fa el 
Govem de la Comunitat en aquest sentit d'anar a re· 
duir la despesa corrent. 

Jo podria entrar a desglossar-li, a cadascun deIs 
subprogrames quines són les vacants que hi ha de Ca
pítol 1, que crec que és un exercici que en aquestes 
hores no val la pena fer-Io, perque voste sap perfecta
ment quines són les places que hi ha previstes de cada 
subprograma i, precisament, per mor d'aixo i sense en
trar en m és qüestions, reiterar-li que consideram que 
són les mÍnimes imprescindibles per al normal funcio
nament de les Conselleries i, precisament, per mor 
d'aixo, demanam que es rebutgi aquesta esmena. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És evident que sentirem deu vegades aquesta ma

teixa explicació a la mateixa analisi, la veritat és que 
si haguéssim vist el Pressupost de desembre, ens ha
guessim dit que eren les mateixe imprescindibles va
cants, ha sabem cert, i el Conseller també. Només li 
hem de dir que facin un esfor<; més, no Paran fer més 
de les set hores de feina als treballadors per aquest 
esfor<; més, ni nosaltres no ho pretenim, i redueixin 
aquesta serie de milions, que poden arribar a ser 400 
amb la qual cosa podrem reduir fins i tot el deute 
públic o invertir més. Si han fet un esfor<; de gener a 
maig, a juny, ara I'acin un esfor<; de juny a desembre. 
i tots hi guanyarem, els que més, els ciutadans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, voste, en aquest cas, a Turisme, el que 

ja em demana és que redueixi vacants que són dotades 
en el Decret de Transferencia a Turisme, que n'hi ha. 
Més de la meitat de les que voste em demana que re
dueixi aquí. indubtablement no podem assumir, de cap 
manera, aquesta reducció que vos tes proposen. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Políti~s? 
Esquerra Nacionalista té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, en aquest sentit, nosaltres estam totalment i 

absolutament dubtosos i mancats d'informació en 
aquests moments, perque, de fet, si estam parlant de 
tota una ~erie de places a crear, a omplir, on ha estat 
¡'oferta d'ocupació pública del Govern de la Comunitat 
Autonoma? Ates que no ha existit aquesta oferta d'ocu
pació pública, aleshores estam, i que no hi ha hagut 
la informa ció dins les Comissions ParlamenHtries des
prés deIs nous pressuposts, estam absolutament sense 
saber per on ens hem de girar, perque logicament nos
altres no estam en contra de la creació de llocs de 
treball, sempre i quan siguin explicats, pero no els 
coneixem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol parlar en nom del Govem? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. Serra, li he de dir que l'oferta pública d'ocu

pació h~ d'esperar la Llei de la Funció Pública de la 
Comunitat Autónoma, que voste sap a quin punt es 
troba. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Serra, vol replicar? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. b é, no som jurista, pero em pareix que mentre 

no hi hagi la Llei de Funció Pública a la Comunitat 
Autónoma, hi ha una cosa que es diu la Llei-marc Ge
neral de l'Estat per poder-se aplicar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseIler, tanqui, per favor, la qüestió inci

dental. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
La Llei-marc de l'Estat es pot aplicar a través de 

la Llei de la Funció Pública de la Comunitat AutO
noma. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Senyors, passam a la vota ció de l'esmena. 
Sí, Sr. Alfonso, em demana la paraula? 

EL SR. ALFONSO VILLANU EVA: 
Per qüestió d'ordre.- Jo crec que s'ha obert una 

qüestió incidental en la qual també l'esmenant té dret 
a participar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir altres Grups Polítics? 
Digui. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És a dir, jo dernan la paraula, no per votar, SIlla 

per contestar al Conseller, era una qüestió incidental 
que es referia a una esmena del Grup Socialista. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Sí, havia tengut voste la conversaclO. en fi, si vol 

fer ús de la paraula, té dret d'usarla-la. 

s 
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EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Jo li volia dir al Sr. Conseller d'Economia que 

realment ens ha obert a tots els ulls el Conseller d'Inte
rior, si no es pot fer oferta pública d'ocupació fins 
rior, si no es pot fer oferta pública d'ocupació fins que 
hi hagi la Llei, que 21mb la vaga d'Aviaco no deu haver 
que hagi la Llei, que 21mb la vaga d'Avico no deu haver 
arribada, si no es pot fer aquesta oferta pública d'ocu
pació, 011 són les vacants? Com es cobriran aquestes va
cants? A dit? Senyors del Govern, es posin d'acord vos
tes mateixos, es cobriran o no es cobriran aquestes 
vacants? Si no es cobreixen, que no vagin a pressupost, 
si es cobreixen, hem d'anar a oferta pública d'ocupació, 
com quedam? Ens ho expliquen? És que ha estat molt 
acIaridor el Conseller d'Interior. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. Alfonso, em pcrmeti que li digui que voste té 

una empanada mental en qüestió de Llei de la Funció 
Pública, d'organigrames, de plantilla i ele plantilla pres
supostaria i, en aquest camí, no ho aclarirem mai, cre
gui que no ho aclarirem mai. 

Abans volia intervenir, quan ja ha parlat voste, peró 
he callat, ara he estat mogut i li contest. Per favor, es 
posi al dia en qüestió de la Llei de la Funció Pública 
de l'Esta t, amb la Llei de la Funció Pública de la Co
munitat Autónoma, que té manera de saber-ho, per
que ja esta vista pels sindicats i és a punt d'enviar-se 
a Madrid, perque l'hem d'enviar a Madrid, perquc és 
obligatori enviar-la a Madrid, i si no es torben, i si no 
es torbcn a tornar-nos-Ia, una vegaela vista, anira a la 
próxima sessió de les Corts, del Parlament. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
A mi no m'agrada perdre el respecte, crec que el 

Conseller hauria de demanar disculpes, pero, ja ho fara 
si vol. 

Dins aquest Parlament, tots els Diputats tenim les 
idees bastant cIares, crec, i ni el Conseller ni jo ma
teix hem de dir a ningú que no té les idees clares, 
m'ho ha de demostrar. I, més, dues preguntes, el Con
seller diu que mentre no tengui la Llei de Funció PÚ
blica aprovada per aquí, no pot anar a l'oi'erta pública 
d'ocupació, o no pot crear les vacants, m'és exactament 
igual, i aquesta és una afirmació que ha fet el Conse
Iler. I el Conseller d'Economia em diu que aquestes va
cants s'han de cobrir, i deman, com? A través de la 
Llei de l'Estat? Em pareix molt bé, peró, aixó, que és 
obligatori, no deixa que s'haura de fer l'oferta pública 
d'ocupació. No ho deixa, i d/on ha sortida, no sabem on 
és aquesta oferta pública, i aixo és el que hem. acIarit. 
D'empanades mentals poquetes, poquetes en aquest as
pecte. 

I, si no tenim plantilles organiques, Sr. Conseller, 
és perque fa tres anys que no les ha presentades, l'únic 
que tenim som plantilles pressupostaries, i les tenim 
aquí, per tant, presenti les plantilles organiques, i po
drem parlar de plantilles organiques d'una vegada. 

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Conseller , vol fer ús de la paremIa per tanear 
la qüestió? 

EL SR. LLOMPART SALVA: 
Sr. Alfonso, estam parlant en un idioma distint, vos

te i jo. Voste parla d'oferta pública d'ocupació, per 
crear les vacants, i no té res a veure una cosa amb 
I'altra. Les vacants, ara, no vol dir que s'hagin de cobrir 
per oferta pública d'ocupació, les vacants s'han de co
brir, laboral s , per exemple, si les vacants són laborals, 
o pe!" interins, que no necessiten unes oposidons, sinó 
unes proves. No té res a veure amb el que hi ha d'oferta 
pública d'ocupació, l'oferta pública d'ocupació és per a 
funcionaris que són a un lloc i tenen fetes, ja, les opo
sicions, o hi ha funcionaris que han d'ocupar aquestes 
vacants, com s'ha fet abans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes grades de les seves explicacions. Es desvien 

un poe del tema objecte d'aquesta votació, que no és 
convenient cobrir vacants, etc. 

Aquí. se sotmeten a votació les esmenes 972, 73, 74 
i 75.1 dernan a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquestes 

esmenes, es volen posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No u'hi ha. 
A favor, 21; en contra, 24; abstencions, cap. 
L'esmena 977 fa referencia, també dins la secció de 

la Conselleria de Turisme, a Promoció Turística, és una 
esmena de modificació. Per deJ'errsar aquesta esmena, té 
la paraula el Diputat Sr. Antoni Costa. 

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

de Turisme, en primer lloc felicitar-lo, perque per pri
mera vega da hi ha una quantitat en el Pressupost sufi
cient per dur a terme una promoció turística, almenys, 
raonable, pero després vénen les crítiques. Perque, hem 
de veure com es pot fer aquesta promoció. 

I deiem, l'any 85, Sr. Conseller, que hi havia poca 
disponibilitat pressupostaria en promoció turística, i 
deiem augment alla on les prevísions de la temporada 
turística eren bastant dolentes, com varen confirmar 
després les dades a final de temporada, les mateixes da
des de la Conselleria. 1 deiem també que era necessari 
entrar a aItres mercats turístics, cosa que ha reconegut 
i esmenat en el programa que té enguany, i que creim 
que és positiu, una gestió que creim que és bastant po
sitiva, i també creim que hi ha hagut parts posilives, 
com són el Gabinet d'Imatge contractat als palsos més 
importants quant a la promoció turística de les IIles 
Balears. Ara bé, creim que dedicar 600 milions, que en 
el fons és el que es dedica per a Balears, a promoci6 tu
rística, a l'any 86, a aquestes altures de l'any, és una 
vertadera aberració, i. per aixó, nosaltres proposam una 
es mena que modifica, no la quantitat global a gastar per 
la Comunitat Autonoma dins el conveni fet entre Comu
nitat Autonoma i Secretaria d'Estat de Turisme, sinó 
I'aplicació d'aquesta quantitat a uns aspectes determi
nats de la gestió turística o de l'area turística. Creim 
que seria molt important que, ates que enguany les pers
pectives són radicalment distintes de les que hi havia 
l'any passat i ates que som a unes altures de la tem
porada turística, alla on fer promoció resulta absoluta
ment inefica~, ja, a aquestes altures, com voste mateix 
coneix perfectament, que es dediqui una part impor-
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tant del Pressupost a gastar per part de la Comunitat 
Autonoma i, per tant, per part de la Conselleria de Tu
risme, en infraestructura a les zones turístiques. Infraes
tructura que nosaltres haguéssim desitjat que hagués es
tat aplicada per a la temporada 86, perque tots conej
xem, especialment la gent que vivim en aquest sector i, 
per descomptat, tots els Diputats, perque aque9't sector 
és quasi monocultiu a les nostres illes, el mal estat en 
que es troben algunes zones turístiques i, sobretot, la 
necessitat d'un embelliment general que tenen aquestes 
zones, que podria ser molt efica~. 

Consideram, per tant, que si d'aquests 300 milions 
es reparteixen entre 145 milions, dividit entre les tres 
iHes per a promoció exterior, a través de concerts amb 
els foments de turisme, i se'n dedicassin 155 distribults 
també per illes i per zones turístiques, segons la seva 
importancia, dedicats a una millora de la infraestruc
tura, que no es podria fer ja per a aquesta temporada 
turística, pero que sí es podria fer abans d'acabar l'any 
i de cara a la temporada següent, seria un eiement tre
mendament positiu per a la nostra economia i per a 
aquest sector turÍstico 

I demanam, com hem fet sempre, en un to construc
tiu, que estigui obert a les nos tres propostes, nosaltres 
sabem que voste tenia intencions similars a aquesta pro
posta. creim que no hi ha motius perque hagi canviat, 
a I'inrevés, n'hi ha d'altres que accentuen la necessitat 
de fer-ho així i no d'altra manera, fins i tot, la possibi
litat d'incrementar aquests 155 milions en inversió d'in
fraestructura, cosa a que nosaltres hi vendrÍem a bé, si 
els altres Grups hi estiguessin d'acord, i de reduir, en
cara més, la de promoció exterior. Vull dir que és un 
tema, pel temps en que estam, insislesc, creim que és 
sobrevalorada la promoció exJerior per a .l'an 86. Una 
altra qüestió seria ja per a l'any 87, per aquesta no 
ens ocupa en aquests momenls, ni )'espai n'¡ la discussió 
política en aquest Parlament, i seria una qüestió a trac
lar amb posterioritat. 

Nosaltres entenem, també, les dificultats que té vos
te, que no són segurament culpa seva, que aquests Pres
suposts els estiguem discutint pel juny i que, per tant, 
n-o els hagi pogut aplicar. Pero sí que creim que és res
ponsabilitat general del Govern veure que en uns Pres
suposts que estaven vists en Comissió, a punt de passar 
a PIe, hagin estat retirats amb el perjudici que aixo 
comporta, especialment per a aquest sector, ja que no 
es poden aplicar els programes més importants que hi 
havia per a aquest sector. No parlem d'altres, que hi te
nen una incidencia tremenda, també, com poden ser el 
d'Obres Públiques, de Depuració d'Aigües, i d'altres. 

Per tant, Sr. Conseller, esperam que accepti aques
ta esmena, 

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

el que estic completament d'acord és que el retard de 
l'aprovació deIs Pressuposts per al sector turístic és tre
menda, i que aixo, si de cara al futur ha de continuar, 
s'hauria de trobar una solució de crear una empresa 
pública que no depengués del temps d'aprovació del 
Pressupost. Per que? Perque el sector turístic és com el 
sector de la moda, la moda d'estiu es presenta durant 
l'hivern, i en el sector turístic, passa exactament el ma
teix, la promoció turística es fa a partir del mes de no
vembre, desembre, gener i mar<; per a la temporada se
güent. Per tant, amb aixo li don tota la raó, i fins i tot 
cree que no quedara més remei, perque el sector turÍs-

tic tengui un cert dinamisme de cara a la promoció, que 
fer una empresa pública, com ha fet la Secretaria Ge
neral de Turisme. 

Quant a la proposjció que fa, és cert que hi ha un 
conveni que, si bé no esta firmat, pero de qualque ma
nera s'esta duent a terme, per part de la Secretaria Ge
neral de Turisme, s'estan rent, s'ha fet part de la cam
panya deis 300 mi)ion de pesseles, pero lambé és cert 
que la Con elleria de Turisrne, pensanL i havent vist la 
bona predjsposició del Parlament d'aprovar aquests 300 
milions de pessete , també és ver que no ha pogut es· 
perar a l'aprovaeió, per fer par l de la inversió en pro
moció. 1, en aqueste alllu·es. jo ere que bi ha ar roxi 
m< dament, prop de 200 milions de pess tes de despe a 
ontr ta , per 1 art de la onseUeria, sempr anuHabl, 

és a dil", no defi nilivament, per'que, de qualquc manera, 
estavem obligats a complir els fins promocionals. 

Per tant, aixo ja fa, per una part, inviable la pos
sibilitat de destinar 155 milions de pessetes a promo
ció interior. Per una altra banda, com voste també ha 
reconegut, les dates són ja tarel per poder, a través deIs 
ajuntaments, amb la dificultat que sempre té posar 
d'acord la Comunitat Autonoma amb els municipis per 
re .. aecioo e njunramenl, vu)) dir dj[jcultats de temps 
i que, per tant, cria pdlcticamcnt impossible p der rer 
aques tes invcrs ion fin a final d'any. Ara bé, jo ) que 
li puc assegurar, i d'aixb en val" ro xerrar a la e mi '
s i , qu nosallr e tam ba téll1l d'ac rd amb la Hnia 
que s 'han ele (er luver ion en temes d'jl1fraestrucl-ura a 
les 7..00 lud tiques, i, que e ncara que no pugui aocep
I'ar aquesta esrncna el la [Olma global en que é planle
jada, jo e l que ti puc assegurar és que Is ,esfor90 que 
es puguin fer pel- aquelle. ae ion priorilaries dins de
t .. minal municipis lurí tic, i hi ha lenlps, e faran. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies,. Sr. Conseller. 
Sr. Costa, vol intervenir? 
Per favor, disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. Conseller. Gracies, Sr. President. Bé, en primer 

lloc aquí se'ns diu que la solució en el tema pressupos
tari és una empresa pública, qüestió en la qual jo, sin
cerament, no hi cree, potser que una empresa pública 
doni agilitat a la mateixa promoció, pero, en qualsevol 
cas, no és desvinculable deIs Pressuposts. si és una em
presa pública feta per la Comunitat Autonoma, es do
tara del Pressupost de la Comunitat Autonoma i, per 
tant, haura d'estar a espera, igualment, d'aquests Pres
suposts. Vull dir que aquesta no és la solució al retard 
parlamentari, la solució al retard parlamentari, en qual
sevol costat, és que el Govern, el seu Govern doni més 
agilitat als Pressuposts i que no es presti, que no es 
presti a certes jugades de rentar imatge, que no es preso 
ti a aquestes jugades i que tenguin un Govem al qual, 
realment, li faci costat fortament una majoria política 
dins aquest Parlament. 

Aquest sector no és diferent d'altres, i no és dife
rent d'altres, ni aquest Parlament pot estar, ni aquest 
Parlament ni crec que cap Govern responsable pot estar 
a expenses, contínuament, de les actuacions de Grups 
que juguen només afer imatge política. Creim que aixo 
és lamentable que ocorri i és lamentable que un Govern 
ho permeti. No és el problema que hi hagi Grups, aquí! 
que juguin en aquest tema amb una irresponsabilita t 

----------------------------...... 
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bastant greu, el problema és que hi hagi un Govern que 
permeti aquestes actuacions de grups minoritaris sense 
obrir la boca. Per tant, el de l'empresa pública no ens 
cosven«. 

Voste ens diu que el conveni no esta firmat, efec
tivament, no pot estar firmat aquest conveni, perque 
per firmar el conveni, voste ha de te~r aprov~ts 300 
milions en el Pressupost de la Comumtat Autonoma, 
perque els ha d'aportar a aques t COLlVeni, i com que 
no s6n aprovats, n aixó estan , i som al jWly i un con· 
ven i que és per a l'any 86 no s'ha pogut ni tan soIs fir
mar, perque vos te no té e ls 300 milions per aportar-hi, 
j nO és culpa seva, insistesc, cree que voste és una VÍc
tima de tot aques t terna i que té idees bones per al sec
tor tUlistic, simplement q ue no és al lloc per poder-les 
aplicar, i no ha agafat el camí, el bon camí de la dig
nitat de dir, bé, com que no em deixen fer el que jo 
crec per al sector turístic, me 'n vaig a casa, i ho facin 
vos tes. Crec que hagués estat el camí, el bon camí, el 
ca mí digne afer, ja que estic completament conven«ut 
que voste té aquestes idees per aplicar-les. 

Després se'ns despenja dient que té 200 milions 
contrets d'aquest Pressupost, jo no voldria qualificar 
amb paraules massa greus aquest tema, pero crec que 
és una irresponsabilitat, sobretot és una irresponsabili
tat perque vostes són un govem en minoria que estan 
a expenses, continuament, d'un grup minoritari o deIs 
grups minoritaris per aprovar o no aquests Pressuposts, 
i, a continuació, em diu que aquestes despeses són, no 
són necessarjament contretes, sinó que poden tornar ar
rera, i aleshores li pregunt jo, per que serveixen, a 
aquestes altures de l'any, 200 milions contrets en pro
moció turística, quan voste em diu, fa un moment, que 
per vendre aquest producte, cal vendre'l a l'hivern? No 
és una contradicci6 greu aquest tema? Voste, sincera
ment, no creu que aquest tema és una contradicció 
greu? Aixo no és una política turística, no és la po
lítica turística que necessita la nostra Comunitat. I 
després, em parla de les dificuItats deIs convenis amb 
els ajuntaments i és cert, estic convenr,;:ut ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Vagi acabant, Sr. Diputat, vagi acabant. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Acab tot d'una, Sr. President. Estic conven«ut de 

les dificultats que hi ha per fer convenis amb els ajun
taments, voste i jo ho sabem perfectament, i altres Di
putats d'aquesta Cambra també ho saben. Pero no és 
manco cert que aquesta necessitat hi és i que és rúni
ca via possible per fer una millora a les zones turísti
ques i, que no només és l'única via possible, sinó que hi 
ha ajuntaments que, en aquests rnoments, estan molt 
conscienciats d'aquest problema i que estarien disposats 
a dur a terme aquestes inversions, que no necessaria
ment, no necessariament s'han de dur a terme total
ment dins l'any 86, sinó que han de ser contracta des o 
adjudicades dins l'any 86, cosa que és perfectament 
possible. 

Per tant, creim que no hi ha raons per retirar o 
per modificar aquesta esmena, la continuam i, a més, 
ens agradaria moIt, per al nostre coneixement, que vos
te ens explicas en que pensa dedicar els altres milions 
que resten lliures deIs 200 contrets, que pensa fer amb 
els altres 100 milions si no hi pensa dur a terme aques
tes funcions, perque crec que és interessant, i que ja 
que no hem vengut a les Comissions a explicar-ho, ho 

podrien explicar a la Cambra, amb la qual cosa farien 
un bé a tots els Diputats que la composen. 

Moltes de gracies. Gracies, Sr. President. 

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

a la creació de l'empresa pública, aquest tema el po
drem discutir si un dia, el Govern de la Comunitat du 
el projecte de creació d'aquesta empresa, que jo cree 
que amb la dinamica del sector turístic, no quedara al
tre remei més que fer-se, i veurem si el que voste diu 
és així o és d'una altra manera, com hi ha munts de 
subterfugis a l'empresa pública per fugir del Pressupost 
General de l' Estat. 

Quant a tota la seva analisi, que jo diria, política, 
jo, si m'ho permet m'abstendré, vos te sap que jo som 
independent, i aixo obligatoriament fa que de política 
n'entengui poc, pero prenc en consideració a veure si 
he de dimitir o no he de dimitir, totes aquestes coses, 
sempre va bé escoltar-les, perque un reflexiona i hi pen
sa i, arnés, apren a veure les estrategies polítiques com 
són, perque, com que m'ha xerrat de política, no Ii puc 
contestar. 

?uant al tema deIs 200 milions de pessetes, miri, 
voste mateix ha donat una asseguran<;:a que la Conse
lleria de Turisme funciona bé, jo li he dit, tenim con
trets 200 milions de pessetes, pero clar, si no tenim apro
vats els Pressuposts jo no som tan inconscient de com
prometre els 200 milions de pessetes, i si estan contrets 
i no estan gastats, Sr. Costa, vol dir que estan per gas
tar el mes d'octubre, novembre j desembre d'aquest 
any, o sigui, que la Conselleria de Turisme té previs
tes ja les inversions que ha de fer l'octubre, el novern
bre, el desembre per a l'any 87, aixo, voste mateix m'ho 
ha exposat, i jo crec que ho compren perfectament. 

Respecte deIs 100 milions, aquests 100 milions, cfec
tivament, són per contreure la des pesa, també, l'octu
bre, el novembre i el desembre, el que passa és q'le hi 
ha distintes alternatives i distints mercats i distintes 
operacions a fer, de totes fom1es, li torn a repetir, ja li 
ho he dit abans, que part d'aquests 100 milions, .si hi ha 
municipis amb els quals es puguin fer acords formals, 
dinamics, rapids abans d'any i que són necessaris, per
que del que hem de fugir és de les subvencions tradi
cionals, sinó que sigui una millora real per al municipi 
i que hi estiguin d'acord les forces del municipi, jo no 
tenc cap inconvenient que a determinats municipis 3j).O 

es faci. 
MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Vol en intervenir els altres Grups? 
El Sr. Sebastia Serra té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, nosaltres, després d'escoltar amb molta d'aten

ció aquest debat, no tenim més que anunciar una abs
tenció, perque, certament, per comem,:ar, som a unes 
altures de l'any natural que, reaIment, per fer segons 
quins tipus de promoció és practicament impossible que 
pugui ser útil per a l'any 86 i debatem el pressupost del 
86. Per altra banda, aquí es diuen coses moIt serioses, 
com a empresa pública etc., i nosaltres en principi la 
idea ens pareix bona, pero s'ha de veure com ha de ser 
aquesta empresa, per que ha de ser, si societat anóni
ma o no societat anonima, etc. Per tant, davant tot 
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aquest debat que Cl-eim que ha estat molt interessant i 
molt positiu, 110 pO'dem estar d'acO'rd toialment amb les 
afirmacions del Grup Socialista ni amb les de la Con
selleria, per tanl, la nO'stra abstenció esta explicada. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Serra. 
Passam a la votació. 1 dernan a la Cambra, Sres. i 

Srs. Diputats que votin a favor de l'esmena 977, es vo
len posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gl:'lcies. 
Sres. i Srs, Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen posar 

drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
El resultat de la votació és: vots a favor, 19; vots 

en contra, 24; abstencions, 3. Queda rebutjada l'es
mena. 

r per últim, entram en el debat de les esmenes 976 
i 978, també agrupades, del Grup Parlamentan Socia
lista. 

Per defensar aquestes dues esmenes té la paraula 
el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUE'VA: 
Gd\.cies, SI-. Presid -nt. Srs. Diputats. Aquesta es

mena, la primera, que es refereix a una reducci6 de 40 
miliO'ns, é una esmena que no defcnsal'é ra,. només 
donaré do puntets, perque. el lema és un terna global. 
NO'saltres demanam la r duc ió eI'aquesta ac1uació ele 
40 milions quant a interessos en el sector turístic, per
que l'englobam en un programa de política economica 
dins la Secció 14, i sera quan la discussió sera adient 
i no ara. 

Pero hi havia una altra es mena, que és una reduc
ció de 21 milions de pessetes, que l'únic que pretenim 
amb- aquesta esmena és que el Consellet- ens expliqui a 
que es elestinen aquests fans, són fO'ns que vénen de 
Madrid, egons les nostr S nO'ticies, j que ens expliqui 
aquests fons j després de 1 'explicaci6, retirarferh l'es, 
mena. Pero vO'lern. demaoam que se'ns expliqui una al, 
tra cosa, ens ha preocupat el que ha dit el Conseller que 
tenia contrelS, supos que devia voler dir compromessO's 
o aparauJat , més que con!J:ets, perque no p dia tenir 
contreta aques(-a eL spesa, compromesso o aparaulals 
200 mHiO'n d pe. setes. O'm que del que e tam parlant, 
l' smena d/aJ't'l, é' el/unes subvencions d'interessos, voL
dríem saber si con treta. aparaulada o aprovada hi ha 
a lguna osa d'aquesta partid ; ens agradaria que ens di
gués que no, en agracl ria que ns digués que no, per
que la cosa podria ser cO'mplicada si digués que sí. Són 
dues preguntes sobre els 21 mHions ¡sobre els 40. 

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

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

quant als 40 milions, voste ja sap que van destinats a 
subvencionar interessos, i aixo es tramita a través el'un 
Decret que publica la Comunitat Autonoma i que ó. mi 
m'agradaria només recorelar-li un deIs punts, perque es 
vegi quina és la filosofia del Decret. 

«Inversions d'actius fixos per a persones físiques i 

jurídiques que vulguin realitzar noves inversions als 
seus establiments turistics, allotjaments hotelers, extra
hotelers, restaurants, cafeteries, agencies de viatges, sa
les de festa, discoteques, per les coses segiients: per 
obres i instaHacio11s que s'hagin de dur a terme en 
compliment del que disposa la legislació vigent referent 
a mesures de seguretat i higiene, i protecció d'incendis, 
ascensors, etc. Obres i instaHacions que supo sin nous 
serveis complementaris de l'oferta turística, obres i ins
taHacions que comportin una millora deIs establiments 
o allotjaments hotelers i extrahotelers i que no compor
tin augments de places, així com millo res a cafeteries, 
restaurants, bars, agencies de viatges, sales i discoteques, 
si tampoc no representen un augment de la capacitat. 
Adquisició i millora de mobiliari, allotjaments i adqui
sició d'equips de nova tecnologia». 

Aixo és la filosofia del decret, és a dir, que els 40 
milions no són unes subvencions a qualsevol idea, sinó 
que parteixen d'una filosofia economica adaptada, en 
aquest text, al sector turístic igual que a aitres sec~'->rs, 
com hi ha la corresponent subvenció a la Con:;el!cria 
d'Indústria i em pareix que a la d'Agricultura. 

Quant al que em diu de veure si hi ha res con
tret, bé, sí, hi ha una part contreta, una part contreta 
i, a més, quan voste sapiga per que és, no li quedara més 
remei que acceptar-Ia. Voste haura llegit fa aproximada
ment deu dies una oferta d'ocupació a una serie de di a
ris per la qual una cadena hotelera rellevant de les Illes, 
conjuntament amb la Conselleria de Turisme crea 40 
lIocs ele feina, davant la creació de 40 llocs de feina, jo 
crec que- voste no tendra cap fon;a moral per discu
tir-ha. 

Segona, quant als 21.900.000, aixo és una transferen
cia de capital i una transferencia corrent que ens ve 
obligada, i que nosaltres no regalam, sinó que treim el 
corresponent decret, que diu com s'ha de tramitar i 
que, en concret, es refereix per a transferencies corrents 
a institucions sense finalitat de lucre, per a transferen
cia corrent a empreses i per a transferencies de capi
tal a empreses per a concurs públic, per a desenvolupa
ment ele noves ofertes turístiques, potenciació d'ofertes 
especialitzades d'estructures de l'oferta. Aquest decret 
és una copia literal del elecret de la Secretaria General 
de Turisme, i li explicaré per que. Perque aquesta trans
ferencia no és incondicional, si nosaltres no acomplim 
la manera de donar aquestes subvencions a les empre
ses que hi participin, la Secretaria d'Estat no ens Hiu
ra aquestes despeses. Per tant, aquest Decret diríem 
que no és original nostre, sinó que és una copia literal 
del Decret de la Secretaria General de Turisme. Jo es
per que quan se solventi el tema del finan~ament de 
les Comunitats Autanomes, aquestes quantitats passin 
definitivament al global, i no hagim d'estar sotmesos a 
Decret que, a mi, particularment, no m'agraden gens, ni 
cree que agradin a ningú. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gdlcies, Sr. Conseller. 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Jo, en aquests moments, 

pujo a aquesta tribuna preocupat, pero molt preocU
pat. A nivel! de mosO'ña d'actuació, Sr. ConseIler, .io na 
m'opos que la Consellcria tengui actuacions de creacÍó 
de lloc de feina. en absolut, faltaria més, a nivel! de 

----------------------------.... 
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filosofia d'actuació, l'únic que li he dit és que nosaltres 
a aquesta esmena la retiravem per coHocar un progra
ma global d'actuació económica, i no en volia discutir 
més, que hi podia cabre perfectament aquesta actuació, 
aquest tipus d'actuacions i moltes altres. El que em 
preocupa de bon de ver, de bon de ver, és que el Con
seller m'hagi dit que sí s'han contret credits damunt 
aquesta partida, i que jo recordi no hi ha ni una su
plementació de credit, ni una transferencia de credit, 
ni una modificació de cDedit que pugui permetre aixo, 
entre altres coses, per prolongació deis pressuposts del 
85, no pot ser, jo esper que no sigui així, perque ,qixo 
és impossible, administrativament parlant, aixo és im
possible, i avui, si aquells senyors que seuen a la fila 
de darrera estiguessin en desacord amb aquesta parti
da de 40 milions, voste es quedaria en una situació in
creiblement difícil, i bé, i tenc un problema, que no hi 
estigui en una situació difícil, Sr. Cladera, jo no sé 
fins a quin límit voste pot disposar, no me'n record, 
em pareix que són cinc milions, si és fins a cinc mi
lions, i voste ha disposat d'aquests fons, sigui n les ve
gades que siguin, l'Interventor el pot destrossar, l'In
terventor de la Comunitat Autonoma, estam d'acord 
amb el que ha fet, jo esper que aixo no sigui així, a la 
te rminologia pressuposUlria, que diu «termes contre ts» , 
i m'agradaria una explicació, no de vos te, del Conseller 
d'Economia , que la terminologia no ha estat adequada, 
i voste el que ha adquirit ha estat un compromís mo
ral d'ajudar aquestes inversions. M'agradaria que fos 
aixo, perque l'altra cosa, de veres que ens preocupa 11101-

tíssim, sobretot si ha passat, que no ho podem creure, 
si ha passat pels serveis d'Intervenció de la Comunitat 
Autonoma. Aixo, de veritat, ens preocupa molt i li de
manam, Sr. Conseller, una explicació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Alfonso. 
Passam . .. 

EL SR. CLADERA CLADERA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats . Primer, el com

promís per part del Govern Autonom amb aquesta 
cadena hotelera suposa, per a aquesta creació de feina 
de 40 persones, aproximadament 3 milions de pes se
tes. Segona, i ara si m'ho ;Jermet, el President, em per
metra una pe tita anecdota. Miri, Sr. Alfonso, quan jo 
estudiava, hi havia un catedratic molt simpatic que con
tava anecdotes del que li havia passat amb els seus 
alumnes, i una de les anecdotes que contava era que 
havia posat un problema de radioactivjtat que (teia, 
més o manco, que un avió travessava una zona all il on 
hi havia una radioactivitat de tants cUlis per centÍ
metre cúbic i que, en síntesi, el que demana\'a t-ra 
nuina espessura havia de tenir la carlinga perque la 
gent que anava dins l'avió no es ves afectada per la 
radioactivitat. 1 que un alumne Ji havia contestat, «tra
tándose de vidas humanas no hay que escatImar en 
material». Jo Ji dic, que quan parlam de 40 llocs de 
feina després que tot el país xerra i se n'omple la boca 
contra I'atur, és certament ridícuJ que voste em posi 
traves administratives, Crec que aixo, Sr, Alfonso, no 
és aixÍ. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs . Diputats. 

Sí, per qüestió d'ordre. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Demanaria que aquest debat, ha estat un debat 

rapid, hem estat molt agils tots els Diputats, pero sos
pítam d'un tema que és, en la nostra opinió, molt greu, 
és molt gren, i demanam una explicació al Conseller 
d'Economia. Senzillament, perque no és una trava admi
nis~rativa, si em permet, no és una trava administra
tiva, és que és una iHegalitat absoluta, és una, m'agra
daría dir-ho, si aixo és així, malversacíó de fans públics 
que es faci una Cosa d'aquestes. Hi ha metodes, que 
el Conseller d'Economia coneix molt millar que no jo, 
perque la iHcgalitat no es faci, conservant els 40 110cs 
de feina, perque el tema és aquesto El tema és que no 
es poden disposar, si no és amb les regles de la L1ei 
de Pressuposts, la L1ci de Finances, que ten en aquesta 
Lle i que per alguna cosa hem aprovat, de fons, i crec 
que el Sr. Cladera com que no coneix la terminologia, 
no s 'ha explicat bé. Res més. 

l?L SR . PRESIDENT: 
Té voste la paranla per <1c larir el concep te. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. Alfonso, per fer-li un aclariment, en relació a 

aquest tema que se suscita en aquests moments. Bé, 
com "oste sap, nosaltres seguim la norma tiva comuna 
qua nt a fase de des pesa, e l sistema A.D.O.P., i lIavor, 
també hi ha la 1. que és informat i la R. quan és reser
va de credit. En aquesL cas a que es referia el Sr. Cla
dera, dir-li que la Conselleria d'Economia i Hisenda ha 
vengu t fent Informats condici.onats a l'aprovació del 
Pressupost, que no tenen 'cap efecte si el Pressupost 
no s'aprova, indubtablement . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies de l'explicació. 1 aleshores, passam 

a la votació d'aquestes dues esmenes. 
1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vu

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

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi h3.. 
A favor, 21 vots; en contra, 25; abstencions, cap . 

Queden rebutjades aquestes dues esmenes. 
1 passam, per últim, a la votació de la Secció 1.2 

Turisme, amb la xifra global de 607.234.371 ptes. 
1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que 

aprovin la Secció 1.2, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, molte . .; gracies. 
Sres. í Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 25 vots; en contra, 

2l; abstencions, cap. 
Queda aprovada la secció 1.2. 
Aquesta Presidencia dóna per acabada aquesta pri

mera part del PIe, dema matí a les 9'30, recomem;ara 
aquest PIe. Bones tardes. 

EL SR. PRESIDENT: 
El punt objecte del debat sera la Secció IV, Hisen

da, Economia i Pressuposts. Té diverses esmenes per 
Capítols, i a la secció 1.3 vénen agrupades les 979, 980, 
81, 82, 83, 84 i 85 del Grup Parlamentari Socialista, 
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EL SR. SOLER CLADERA: 
La Secció a que hem d'entrar és la 1.3. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 1.3. Secció 1.3, Cultura. Per defensar les esme

nes 979, 80, 81, 82, 83, 84 i 85 té la paraula el Sr. Josep 
Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tornam entrar 

dins una es mena que representa reducció de despesa 
en aquest capítol discutit i que, en el debat d'ahir, va 
tenir una polemica bastant seriosa. Estam parlant de 
la secció de Cultura , la secció d'aquest Pressupost que 
més des pesa de pe rsonal té , sobre 512 milions de p es
setes, la secció que més percentatge de personal té 
de totes les seccions, aproximadament del 50 al 60 % 
de p ersonal i la secció que m enys dedica, en la nostra 
opinió, al que hauria de fer que és foment de la 
cultura. 

Obviament amb 312 persones , nosaltres pensam, 
que es podria fer malta més cosa i que no nomé" es 
podria fe r molta m és cosa, sinó que es podria fer, com 
després veurem, al llarg de les esmenes que hem pre
sentat en aques ts Pressuposts, bastants més accions i 
bastant més de foment de la nostra cultura, que esta 
bastant abandonada per aques t Govern. Pero hem de 
tractar estric~ament de la qüestió de personal. 312 tre
balladors, 15 vacants. Poques vacants perccn tualment 
respecte de les aItres seccions, i, óbviament, com que 
no hem pogut saber, encara que suposam que en so
bren bastants deIs que no són vacants, l'esmena suposa 
una reducció de 24 milions de pessetes. 

Reducció perfectamem lógica, ates que es dislri
bueix practicament dins tots els subprogrames, reduint 
3, 1, 1,2, etc., treballadors vacants d'aquesta subsecció. 
1 és una seeció que tampoc no ha variat mol !; respecte 
del primer avantprojecte de Pressuposts. L'únic que es 
podria dir, a part de demanar aquesta reducció de 
quasi 24 milions de pessetes, en total, és que no es pro
dueixen vaeants en el Conservatori, lloc on nosaltres 
consideram que se n'hi haurien de produir; no es pro
dueixen vaeants als subprogrames referents a teatre, 
Arxiu de Palma, i, en canvi, es produeixen vaeants aquí 
on no se n'haurien de produir, a serveis generals, que 
amb 49 treballadors trobam que n'hi hauría m és que 
de sobra. 

No volem tornar suscitar el tema de la redistri
bució deIs funcionaris i deIs treballadors dins cadas
cun deIs subprogrames, dins cadascuna de les seccions, 
pero consideram que el Conseller de Cultura s'hauria 
de plantejar molt seriosament elaborar una plantilla 
organica ben elaborada, perque 312 trebajadors donen 
molt de joc o poden donar molt de joc, 312 treballa
dors poden donar un impuls considerable a la cultura 
d'aquestes illes i 312 treballadors, en aquests moments, 
no estan fent, excepte organitzar qualque concert, mol
tes més coses que conservar el que ens va venir de 
l'Adminstració de l'Estat i de l'antiga Diputaeió. 

Sr. Conseller ele Cultura, és ben hora que faei la 
plantilla organica, és ben hora que transfereixi, si Ji 
sobra gent, treballadors seus a altres Conselleries i és 
ben hora que doti aquells subprogrames o aquells ser
veis que estan mal dotats, com el Consevatori, del nom
bre de treballadors necessaris perque aquest Conserva
tori sigui, com a mínim, digne. Per aixó, nosaltres Ji 
demanam aquesta redueció de 24 milions i no li dema
nam un augment al Conservatori, hern retirat l'esmena, 

senzillament, perque el seu Grup no li va donar suporto 
Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. J>residenl. S nyorc i senyol"s , Sr. Alfonso. Bé, 

dir-li, en primer \lo , que é logi que la COl1selleria 
de Cullul"a tengui aquesl pcreentatge tan gros, Ulnl I 
Capito l 1 om de a pilol I1, entr e1'alLre coses, preci
samen 'L és la Consclle ria a la qua l amb els Decr ~ l <; 
de Transferencies més personal se li va transferir. In· 
dubtablement, si examinam els Decrets, és a dir, la 
suma deIs Decrets de Transferencies en Cultura, veu· 
rem que el Capítol I és elevat, que el Capítol II és més 
bé tirant a baix i que el Capítol VI, per ter actuaciüils 
esta bastant disminui't, i no parlam també deIs Capí
to ls rv i VII que r p ullura del Min is tc ri corre po
nent, que ha n es ta! UJ1S d 15 apíLoJs q ue am la r '
ducció pressuposHlria m.es afecLats s 'han vi lS. 

Quanl a l aceions de fome nt, pens que a l Il a rg 
de l debat ele les div rses csmt:nes qu té la on 'c lLe ri a 
de Cultura deIs altres Capítols, el Conseller en dona
ra complida inl'oJ'll1ac ió. 

No obs tant aixo, jo aquí e l que li vull fe r vcur~ o 
dIque Ji vull donar informació és en re lació a n b 
quines ón les vacanl qu hi ha preví e: din cada 
subprograma que vos les esmenCll . En re lació amb e l 
primer, el ele e r 0is gen ra ls , corn:sponenl a la s va 
e mena 979, hj ba vaeant Wl Tecnic UPCri O I' , un r c
n"ic de rau Mitja i Ul1 Auxi liar que COHe pon · n a pla
ees lransferide per I'Estal de rany 85, és a dir que 
ja es ta en com a vacants l'any 85, que, no hi cntrarem, 
n " han pogl.ll cobrir a causa de tOla la probl malica 
qu j li vai g explicar al lIarg de le di eu ion s que 
tcnguérem ele CapÍl.ol 1, ahÍJ:. Al subprograma de re· 
cje la tge e crea una pla~a d'aquestes ele nova cn :ació 
p r pan d la omuJlital Aulonoma dure I'It I'any 86, 
és indubtable la nece sital d'aque ta pla<;a i es vol 
alendre aquesl subpl' gnma eom 1 ca. En l'elació a mh 
restauració, eslam també davant dues vacants, una l' 
Tecnic Superior i una d'Auxiliar, que també, que tam
bé són vacants de Deeret de Transferencia i ja esta
ven com a vacants I'any 85. A la Biblioteca de Palma 
hi ha una vaeant de Director, en aquest cas, que tam
bé obeeix a transferencia de rEstat, és a dir, també 
estava puotua lm nt contemplada damunt el Decret de 
Tran fercncia ele I'Estat, amb dotació pressupostaria. 

En el Conservatori, indubtablement, es podria fer 
un e 1'01'<; més gro del que es fa, una v gada m é li toro 
dír que els recursos són escassos j s'han de distribuir 
de la millor manera que considera la Conselleria, i. en 
aquesL cas, es creen, dins el 86 d.ues places de profes
sors d'auxiliars . 

A Pr moció Esportiva, el subprograma 13.06.01. on 
o le proposen una rcclucció de 5.893 .000 PLS. , dir-Ii que, 

t:n aquest cas , tam la vant dues vacanls de Tecnies 
uperiors, també, lran fe ril de l'Es tal, qLl staven 

també com él vacants ¡'any 1985. Vacants, una vegada 
més , dO lade. pI" SuposHlriament en el eorresponent 
Decret de Transferencies. 

1 en el eas de Cala Nova, també estam davant tres 
vacants que venien, algunes del 85 i també dins el 86. 

Realment, si anam a examinar les vacants noves 
que crea la Conselleria de Cultura dins aquest PressU
post, són poques, i, precisament alla on es creen és 
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alla on deia vos te que farien més falta, aixó sí que ho 
compartim, en el Conservatori, dues places. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol replicar? 
Disposa d'un temps de cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Gracies, Sr. President. Srs. Diputats. És evident, 

senyors del Govern, que si vostes fa un any hagu2ssin 
contestat a una pregunta que els va fer aquest Dipu
tat, que demanava la relació deIs treballadors d!! la 
Comunitat Autónoma en funció de l'origen de les tr:ms
ferencies, és a dir, fet per les transferencies o contrac
tat directament per la Comunitat Autónoma, aquesta 
explicació d'ara, el Conseller no l'ha m'hagués haguda 
de donar, la tendríem, i s'hauria explicat. De totes ma
neres, alxo no desvirtua el que ens han explicat, que 
les vacants es poden cobrir o no cobrir, venguin de 
transferencies o de creació propia del Govern. Com 
ens ha dit, vacants del 85, encara no estan cobertes i 
duim mig any del 86. De tates maneres, a part que, és 
un petit error, no té més importancia, peró a la plan
tilla pressupostaria vacants a Cultura no n'hi ha cap 
ni una. 

El tema de personal a la Conselleria de Cultura és 
un tema interessant, perque, com li he dit abans, su
posa més del 50 % del cost global d'aquesta Conselle
ria. Pero no' només és interessant per aixo, sinó perque 
si la Conselleria de Cultura a la secció 13 té global
ment respecte de l'any passat una disminució de 90 
milions de pessetes, és a dir, si les actuacions de Cul
tura es rebaixen pressupostariament aproximadament 
en un 25 %, resulta que el cost de personal augmenta 
proporcionalment aproximadament en un 35 %. 1 jo 
em deman, amb més d'un 50 % de personal, amb una 
disminució global del Pressupost i amb un augment 
important del cost de personal, amb que utilitza aquest 
personal la Conselleria de Cultura? Que és el que ofe-" 
reix la Conselleria de Cultura al poble d'aquestes illes? 
Que és el que fa aquest personal? Perque, com vostes 
saben, perque han vist les esmenes, hem hagut d'esme
nar, practicament, la gran majoria d'actuacions de la 
cultura propia de les Illes Balears, hem hagut d'esme
nar tots els programes que es refereixen a museus, res
tauració, etc., hem hagut d'incrementar les partides de 
despeses, d'inversió i transferencies, a través d'esme
na, i transferEmcies, a la Comunitat Autónoma, com 
ara veuran, amb quantitats considerables de fons. Jo, 
és que no sé, amb tants de fans dedicats a personal, 
el que fa la Conselleria de Cultura. A posta, si no han 
pogut crear vacants, els dernanarn, redueixin 22 milions 
que encara no reduiran el que han augmentat i molt 
més propcircionalment el que amb percentatge s'ha aug
mentat a Cultura. 

El Conseller de Cultura té molt de personal, el 
Conseller de Cultura l'utilitza bastant malament. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, Sres. i Srs. Diputats, passam a la vota

ció de les esmenes 979, 80, 81, 82, 83, 84 i 85 del Grup 
Socialista. 1 dernan a la Cambra, Sres. i Srs. Dipurats 
que votin a favor d'aquestes esmenes, es vol en r,o~ar 

drets, per favor? 

Pot prucf'oir al reco .. npte. 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden scure, rnoltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Vots a favor de les esmenes, 18; vots en contra, 23; 

abstencions, cap. 
Queden rebutjades. 
Passam al debat de les esmenes següents, jel Ca

pítol n, 985, 87, 88, 91, 92, 94; ". 89, 90 i 93. Per el e
fensar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr. 
J osep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Hi ha una serie d'esmenes al Capítol n. qUe unes 

són de reducció de despeses, i les altres, d'audicló. 
Aleshores, és molt difícil l'agrupació d'aquest tipus d'E-s
menes, nosaltres demanaríem les agrupacions que fos
sin les 986 i 994, per una part, que són de reducció ele 
despeses, les 989 i 990 que són d'addició de despe<¡es, 
i després n'hi ha 3, és a dir, una altra del Capítol II 
que és una altra esmena d'addició que correspon al 
Conservatori i no a museus, és a dir, són bastallt dis
tintes i demanaríem que es fes sin agrupaciol1s en 
aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Em pareix, Sr. Diputat que ens haurem de posar 

d'acord, perque jo l'esmena 994, sÍ, rn'ha dit voste 986 
i 994 agrupades. 989 i 990 per un costat. 1 les ~,.l tres, 
les agruparem dins un segon torno 

Aleshores, per defensar aquestes quatre primeres, 
té voste la paraula. 

El Sr. J oan Nadal Aguirre. 
Ara tracta 986, 994. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Sr. ConselL~r de 

Cultura, nosaltres presentarn unes esmenes a la s'~Gció 
13, en el subconcepte 2340 dernanam una reducció d'l 
milió de pessetes, Combustible i Comunicacions, 0n té 
voste pressupostats 11 milions de pessetes, apro~¡ma
dament. Bé, aquesta reducció és una reducció que prac
ticament li redulm només en 1 rnilió de pessetes, 
creim que té unes quantitats elevadíssimes en .\quest 
sentit, són quantitats que, bé, com quasi tota la Conse
lleria de Cultura estan dedicades a despeses funciona
rials, a despeses fixes, no a inversió, tenir a rnitjan any 
11 milions de pessetes per a Comunica ció i Comb!lsti
ble ho consideram excessiu, ho consideram molt .:levat, 
creim que s'ha de fer una reducció, creim que aq~es tes 
quantita ts poden dedicar-se a altres partides de la ma
teixa Conselleria de Cultura, partides que suposin in
versió, que suposin activitat, i no a aquestes partldes 
fixcs. 

La 994 que és el concepte 2800, que agrupa Pro
moció i Estudis, Promoció i Estudis de tota la secció 
13, puja a una quantitat de 34 milions de pessetes, 34 
milions de pessetes, indubtablernent, Sr. Conseller, 
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voste no els gastara, estam a mitjan any i de Promo
ció i Estudis no hem vist res, l'any passat les quanti
tats que voste va presentar i de les actuacions que 
voste va presentar en Promoció i Estudis tenia unes 
quantitats de despesa infinitament manco elevades, les 
realitzacions encara eren menors, nosaltres no conei
xem cap actuació que voste hagi iniciat en el tema de 
Promoció i Estudis i, per tant, creim que a sis meso s 
del final del pressupost, es pot rebaixar molt bé aques
ta quantitat en 20 milions de pessetes. Fins ara, no 
hem vist cap actuació en aquest sentit que pugui jus
tificar un pressupost de 34 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

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

que m'ha donat a entendre la intervenció del Sr. Na
dal, s'ha fet referencia a l'esm ena 986, llavors han 
juntat l'esmena 987, quant a Comunicacions, i l'esme
na 994, quant al subconcepte 280. Pel que fa referen
cia a la 986 i 987, quant a la primera, entenem que a 
pesar que el Sr. Nadal ha unificat o ha sumat les dues 
partides, els dos conceptes, pel que fa referencia a la 
234, aquí ens trobam amb 5.600.000 Pts., que són el 
combustible de tates les activitats o de tots els cen
tres de la Conselleria, per la qual cosa els serveis ge
nerals, el que és el transport de campaments i el que 
és el manteniment del Cala Nova, concretament en 
aquesta partida, en aquest subconcepte 234, Cala Nova 
1.200.000 Pts., quant a campaments 4 milions de pesse
tes i el que són serveis generals, és a dir tot el mo
viment de la Conselleria quant a aquest concepte de 
combustible, 480.000 Pts., consideram que és summa
ment ajustat i que, de cap de les maneres, no pot ad
metre cap casta de reducció. Quant a Comunicacions 
hem de tenir en compte que aquest subconcepte que 
voste em planteja, també és tota la Conselleria manco 
les instaHacions i que tampoc no entenem que sigui, 
de cap manera, exorbitada la quantitat que esta pres-
supostada, ni molt manco. .. 

Pel que fa referencia al subconcepte 280, Promo
cions i Estudis, jo no li entraré en discusió del que 
voste hauria de saber, perque crec que hi ha motius 
suficients per saber-ho quant a activitats anteriors, 
sinó que el que estam fent aquí és estudiar els Pres
suposts del 86 i a aquest Pressupost em referiré. Vos
t'e, a la seva motivació, o el Grup Socialista, a la seva 
motivació, diu «per no estar especificats», jo entenc 
que difícilment dins una Memoria s'ha d'especificar 
una partida tan extensa com pot es ser la 280, de qual
sevol manera, 1i puc dir que dins aquest concepte glo
bal de 280, esta indos un curs de Biblioteconomia, un 
programa de radio, concretament en el tema de la jo
ventut, una serie de conferencies, l'escola d'estiu de 
Mallorca, un curs de tecnica d'estudis d'avaluació de 
centres, un curs d'orientació de tecniques d'estudis, 
les escoles d'estiu, concurs públic d'experiencies per a 
e1aboració de material didactic, una serie de conferen
cies o estudis sobre el fracas escolar per l'escola de 
Wilmad Penzo, tot el que fa referencia a la programa
ció en llengua catalana, un altre cicle de conferencies 
sobre la dona, el Liber-86, cursos amb corporacions 10-
cal s quant a Normalització Lingüística, cursos de l'Es
cola d'Administració de Catalunya, diversa documenta
ció quant a formulació de documents en llengua cata-

lana, la medecina esportiva tant a Palma i a Menorca, 
com a Eivissa, i el muntatge de les Oficines d'Infor
mació Juvenil a Menorca i a Eivissa. Aixo, independent
ment de les altres possibles activitats, no altres acti
vitats que segurament s'hauran de realitzar i que no 
són, en aquest moment, concretades exactament. Per 
tant, també entenem que aquesta partida 280 esta com
pletament justificada i que hi ha motius per a la seva 
reducció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, vol intervenir? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Bé, en primer lloc, nosaltres 

creim que dins el tema 280, Promocions i Estudis, 
realment no esta especificat, com molt bé haVÍem dit, 
si voste hagués comparegut, quan demanarem les com
pareixences de Consells, i hagués explicat tot aixo, pen
tura ens haguéssim pogut assabentar del que era el 
que voste pensava fer, i ho haguéssim pogut avaluar, 
no obstant aixo, creim que voste ara ens acaba de dir 
coses que no tenen per que estar dins un capítol de 
Promocions i Estudis, obrir una Oficina a Menorca no 
té per que estar dins un Capítol de Promocions i Es
tudis, en absoluto Per tant, nos al tres creim, Sr. Conse
ller, que a sis mesos d'acabar el Pressupost, voste no 
gastara 34 milions de pessetes, és materialment impos
sible amb les capacitats de la Conselleria demostrades 
aquests anys anteriors, que voste pugui gastar 34 mi
lions de pessetes, per tant, nosaltres continuam man
tenint' una reducció de 20 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí gracies, Sr. President. Senzillament per replicar

li, quant a la capacitat de despesa de la Conselleria 
d'Educació i Cultura, just amb un concepte 280, que 
es refereix al programa 13 .. 02.04, li puc dir que tota la 
programació de BUP, Formació Professional Primer, 
Formació. Professional Segon, COU, esta acabada, i 
quant a les altres programacions en llengua catalana o 
de llengua catalana d'EGB estara acabada el mes de 
juliol, o sigui que, realment, el tema de la des pesa esta 
summament avanc;:at. Just amb aixo. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els aItres Grups Polítics? 
No. 
Aleshores passam a la votació de les esmenes 986, 

987 i 994. 1 deman a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats 
que v~tin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar 
drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen, es volen po· 

sar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
El resultat de la votació és el següent: a favor, 20 

vots; en contra, 18; abstencions, 4. 
Entram ara al debat de les esmenes 988, 991 i 992. 

Per defensar aquestes tres esmenes, té la paraula el Di· 
putat Sr. J osep Alfonso Villanueva. 

Silenci, per favor. 
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EL SR. ALFONSO VILLANU E'V A: 
Sr. President, Srs. Consellers, estam parlant d'unes 

es menes de reducció referides al subconcepte 24, que 
són Dietes, Locomoció i Trasllats, una reducció 
d'1.500.000 Pts., referides al subconcepte 25.60, que és 
Material Tecnic i referides al subconcepte 25.90, que 
és d'Activitats Específiques. La més important, obvia
ment, és la del 25.90, que són Activitats Específiques, 
que ja li hem dit moltes vegades al Conseller que són 
les més inespecífiques que hi ha a les Activitats Espe
cífiques de la Conselleria. 

Per que nosaltres feim aquestes esmenes al Capí
tol n? Com deia molt bé el meu company i Diputat 
Sr. Nadal, feim aquestes esmenes perque consideram 
que el nivell d'activitat que du la Conselleria és un ni
vell d'activitat que no justifica la quantitat de fons, la 
quantitat de despesa que es dedica a aquest Capítol. 
1 anem a veure per que. La Conselleria ens demostra 
amb les despeses del Capítol II que no té molt clar 
quanta despesa ha de dedicar a aquest Capítol, i no 
ha té molt clar, perque ara ens acaba de dir que té els 
programes, uns programes de reciclatge acabats, que 
a uns altres els acabara el mes ele juny, i ens diu aixo 
avui amb una dotació total de Capítol de 191, 192 mi
Iions de pessetes, amb una dotació d'activitats, secció 
25, article 25, d'activitats específiques, genericament 
parlant, de 95 milions de pessetes, pero resulta, com 
sempre, que en el mes de desembre tenia 238, 239 mi
!ions de pessetes, amb la qual cosa, de bones a prime
res, ha pogut reduir un 20 % de les despeses de la seva 
activitat, perque nosaltres creim que activitat és molt 
mal de fer reduir-ne, quan n'hi ha tan poca, un 20 % 
de la seva activitat i, per tant, pensam que quan es
tam molt poc explicades les activitats que fa la Conse
lleria, encara que avui ha fet un esfor<;: serió s d'expli
car-nos, amb quatre paraules, els cursets que fa, en
cara esperam que expliqui el de les activitats especí
Piques aquestes, pero quan del mes de gener al mes 
el'abril redueix 40 milions de pessetes, 47 milions de 
pessetes, podem perfectament nosaltres induir que del 
mes de juny al mes de desembre en pot reduir 25 i 
no passaria res, i no és que sigui proporcional la re
ducció, el que passa és que cada vega da veim que les 
seves activitats, que diuen específiques, tota la part de 
l'article 25, on hi ha coses tan curioses com atencions 
de caracter social i representatiu, ahir en parlavem 
respecte de Presidencia, publicacions d'informació, que 
no I'hem esmenada, etc., pero sobretot, aquestes acti
vitats específiques són totalment redulbles, perque no 
ens ha explicat ningú amb que consisteixen. 

Nosaltres voldríem que el Pressupost, sobretot el 
que es refereix al Capítol n, que és un' Capítol on hi 
cap quasi tot, deien per aquesta Cambra, i no en pú
blic, fa uns dies, uns die s llargs, que dins aquest Ca
pítol hi caben abrigs i bufandes, que ens agradaria que 
fossin molt més precisos quant a les accions que fan 
amb la despesa del Capítol 11, que, aixo sí, que dedi
cassin un poquet de temps a les Memories, a explicar 
aquestes accions, perque, sobretot, a la Conselleria de 
Cultura, la part més important d'activitats que té aques
ta Conselleria, es paga a través de Capítol n, a part del 
Capítol 1 que és el més gros. Si no podem saber, no po
dem saber en que dedica una part de 200 milions de 
pessetes, quasi, la ConselIeria de Cultura en aquest ti
pus d'accions, és molt difícil, Sr. Conseller, que nosal
tres no proposem que es redueixi, que no proposem 
que aquest Capítol sigui minimitzat, cada vegada més, 

perque voste ni ens explica abans ni s'explica després, 
el que fa amb la quantitat de doblers, 200 milions, de 
qu{: disposa per gastar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Pel 

que fa referencia a I'esmena 988, subconcepte 241, hi 
ha 2.800.000 Pts. i es refereixen a les dietes de tota la 
COl1selleria, tenint ben present que es tracta de tres 
Direccions Generals i una Secretaria General Tecnica, 
i els desplac;:aments que puguin realitzar els cap de 
secció, el cap de servei, etc. 

Pel que fa referencia a la 2590, es mena 990, perdó, 
la 991, subconcepte 259, com voste, i em pareix que 
han estat les elues úniques que, jo li pregaria, al Grup 
Socialista que, com que ha armat un cert embuU en la 
rC!clció d'esmenes, que fixas clarament, previament a 
la seva intervenció, a quines es menes es refereix. La 
991/86, Activitats Específiques, 259, esta fixaela en una 
globalitat de 51 milions ele pessetes, i m'estranya mol
tíssim que vos tes pretenguin una reducció de 25 mi
lions de pessetes, En primer Uoc perque, quant al Mu
seu que també és una esmena d'addició demanen que 
s'incrementi, el Museu de Mallorca, a la mateixa par
tida i al mateix subconcepte, i no tenen en compte que 
aquests 51 milions de pessetes es refereixen a totes 
les activitats de la Conselleria, és a dir, no només el 
que són els serveis generals, 'sinó campaments, albergs, 
museus, Cala Nova, arxius, el deport escolar, les aules 
ele tercera edat, la promoció esportiva, etc., etc., és a 
dir, que resulta una contradicció que, per un costat em 
demanin o pretenguin una reducció de 25 milions de 
pessetes, tenint present que són totes les activitats ele 
la Conselleria i, per altre costat, pretenguin un incre
ment justament i precisament al seu estimat Museu de 
M"Uorca. No entenem el perque d'aquesta contradic
ció quant a reducció i a addició. 

Les activitats deIs campaments, les activitats deIs 
albergs, museus, etc., són activitats que són més o 
manco plasmades dins la Memoria, d'una manera es
quematica, pero que són les que normalment s'estan 
realitzant i no tenim el perque, entenem, que es pro
dueixi cap casta de reducció, en certa manera, perque 
acceptar aquesta esmena de 25 milions de pessetes se
ria paralitzar, en una gran mesura, més d'aquest 50 % 
que representa la Conselleria d'Educació i Cultura, 

Per tant, demanam que no es doni suport a aques
tes dues esmenes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, per favor. 

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

És evident que no en" ha entes, nosaltres li demanam 
una reducció a les activitats inespecífiques i una am
pliació de les activitats específiques de Museus, Conser
vatori i d'altres, i aixo és el lógic, que és el que nos
altres demanam a l'esmena. Una cosa molt senzilla, que 
se'ns especifiquin les accions que fan i que donin prio
ritat a aquestes accions. És evident que per a nosaltres 
és més prioritari el nostre ben estimat Museu de Ma
llorca, i és evident que és prioritari restauració, com 
veura que és evident que és prioritari campanyes de 
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Normalització Lingüi tica dins Ja seva ConseUeria, i a 
posta vaste no ens entén, i aixo és 1 gic, són concep
cions distintes de coro s'ha de dedicar la despesa. Nos
altres tenim una concepció, i voste no ha entén. Nosal
tres, el més dolent, és que no només no entenem, sinó 
que no caneixem la seva concepció, nosaltres la hi 
deim . 

I hi ha un altrc lema, i aixo clar, és que és un n:
vi, al, lorna cada dia, voste cns diu que pot f r poque 
activitats tle l'arlicJ e 25, perque té un Pressupost re
duH, p r que 1 crme t qu d geDer a mar~ Ii pcguin una 
retal lada lan grass m Ji peguen si voste no pOI fer 
activitats? No altres Ji proposam reduir un 50 % (j'a
queixa, d I 2.590, é er , pero i que Ii v<tren rcduir ja? 
1 voste no va pI-atestar, voste va aplaudir aquesta re
ducció, voste va es tar lo mar de canlenl. Sr. Conseller, 
helTl de s r 'oherenls amb le ca es, si vaste perme t 
qu jugl.lin om vu lguin amb el seu Pressupo \. ha d · 
pCI111 >tr ' que I'opo ici6 c regui que ai:\.& é un joqu ' t , e l 
q u va les ran amb el Pressupos t, i li deim, no. redueixi 
e1'aquí, r d ucixi del qu no < bem que fa, i augmenli, 
augmen ti bé aqud le aclivitats qu' nosallres conside
ram que 6n imporlan ts, 110 es tracta de recluir per 
reduit-, com Ji han re l, es tracta de recluir per utilitzar 
aquesLs rOn, com veud.l d espr és, amb. act ivilat que 
TlOsallre considcram priorilaries , manco de peses cor
n:nls i més de pe e dedicade a acc ions , que sllrtill 
pel' a1'li le 25, que urlin p l' lralls(er~ncics, que llrlin 
p l' invers i ns, ' 115 és igua l en a quesl a pecl " perque 
la cu ILura, el' vegades, .és difícil dislingir .¡ 'ha de 
fer a través d'una tr'ansferencia o s' ha de fer a través 
d'inversions, per qu v te no ded iqui duros a ense
nyam;a en ea tala, a Normalilzació Lingüíst ica, etc .. ens 
preocupa, que va t' dediqui poca despesa a ls museus i 
a la restauració, ens pr ocupa, i que vosle eleixi que li 
llevin 40 i busque de miliol1s del seu Pressupost, sense 
cap contrapartida. enCara ens preocupa més, i ho deixa, 
com ti he dil, apJaudint, perque tat el Govern va estar 
moll onlent que e redulssin en tants ele milions, amb 
el 20 % aquestes elespeses corrents. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vaste la paraula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gdlCies, Sr. President. Procuraré ser breu. En 

primer lloe, vaste, al subconcepte 259, la motivació que 
em fa no és prioritaria, sinó exeessiva, o sigui el que 
vaste hauria d'haver manifestat aquí damunt, damunt 
el paper, damunt el seu escrit, no és aquesta motivació, 
sinó que bauríem de dir, senyor meu, hem de reduir 
aquests 25 milions de pessetes per establir unes altres 
priai-itats i m'hauria d'haver fixat quines són aques
tes prioritats dins les aetivitats específiques de la Con
selleria. El que suceeeix és que vostes han de jugar 
amb el Pressupast una miqueta, naturalment, han de 
complir el seu paper i han de treure diners de qualque 
part, i agafen i diuen, 51 milions de pessetes, aquí Ji 
pode m fer una retallada de 25 milians de pessetes i 
que llavors els posi a un altre costat. Aquesta és la seva 
motivació real, no ser excessiu, aquesta és l'única que 
existeix. Les activitats específiques estan detallad es i 
es realitzen i es realitzaran. Res més. 

Quant a aplaudir o no aplaudir, cadascú ha d'aguan
tar el seu ciri així cam pot, i tots aguantam el nastre 
ciri com podem. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir els aItres Grups Polítics? 
Esquerra Nacionalista té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gl"acies, Sr, President. Fa una estaDa, Esquerra 

Nacionalista-PSM s'ba abst s a un b lo d'esmenes per
que, evidenlment, en reía mal a l cor vellre reduId 
una sene d'activitats c lares de la Conselleria d Cu l
t w-a que si bé nosallre , amb els programes, de ve
gades, nO hi es lam d'a ord, logicam nt, reim que la 
Conselle ria ha de poder aduar, i 0111 mo lt con cients 
el el relalls que ja ha tcngut. molts ele r tal! i que, la 
verila t. no volem que aquesta onselleria SigLli saetí
fi ada. Pero, en aquesl bloc de temes que aquí s'ban 
debatut en aquest m l11ents, bloc baslanl con r e l , 11 
tr bam clavanl un dilema bastanl forL L'argumentació 
que ha fel el rup Socialista en pareix eon -ecte, per
qt " bbvia mcnt, les. el ivilal. esp >cífiqucs són I . qu 
s'han de fomenta/', i la nl I onservatori ' 0111 e l Mu
seu, elc. , ól l mes qu ' ens pl'eocupen i ue vOle m, n 
nomé mantenir , 5il1ó millorar i fome nl a r. Pro, per 
a ltra banela. ens trobam que hi ha III a 'crie de qües
I ions. com dieles. que cerLamenl cr'eim que s 'ban ele 
reeluir, per tanl , el qw:! Esquerra NacionaHsta-PS de
mant\ria a l Grup Sociali la i al Govern, él veure i l1i 
ha qualque 11anera de transaccional' aque t blo el 'es
menes. 

EL SR. ALFO O VILLAN1JEVA: 
Sí, és per cante Lar el Grup tI'Esquerra Nacionalis

la. El naSlr Grup n tendria cap inconvenient afer 
una transacció d'aquesles esmene , de reelucció o d'es
pecificar activitats, loL el con trari, és el 110stre objec
till. i la deixam aparcada i ens a seim una estona amb 
el Conseller i especificam aquestes acliv itals, tal vega
da, 11 lloc de er de reducció fios j tOI podria el" d'aug
rn nt , perque en preocupa la Cultura, al'a, la paraula 
no la té el Grup Sociali la, sin6 que la t' el Govern. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gr, cies, Sr. President. Jo e.ntenc qu no hi ha l10c 

a aque ta petició que fa el Gmp d'Esquerra Nadona
lista-PSM amb el supor t per parl del Partit Socialista, 
i que les eo'es com estan, e tan bé. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats. 
Aleshores, passam a la vota ció de les esmenes 988, 

991 i 992. 
1 deman a la Cambra: Sres. i Srs. Diputats que 

vatin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets, 
per favor? 

Poden seure, mol tes graeies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
No n'hi ha. 
Vats a favor, 20; vots en contra, 23. Queden rebut

jades. 
Debatrem a contin1l8ció les esmenes 989, 990 i 993, 

que són d'addició. 
Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el 

Diputat Sr. J oan Nadal Aguirre. 

-
s 
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EL SR. NADAL AGUIRRE': 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Defensarem les 

esmenes 989 i 990, referides als subconceptes 2.560 i 
2.590 del nostre estimat Museu de Mallorca, que hauria 
de ser el seu estimat Museu de Mallorca, i que, segons 
veim, no sé per quina regla de tres no ho arriba a ser. 
Hi ha una certa incompatibilitat o aHergia que pro
voca que voste accepti reduccions al seu pressupost, 
amb aquella negociació que hi va haver que, arnés, 
són reduccions fixes, a pinyó fix, les dues partides, 
720.000 Ptes., i punt. Totes, s'arriba al Museu de Ma
llorca i es posen 720.000 Ptes. a pinyó fix i entren totes 
amb 720.000 ptes. Realment, aixo no ens pot fer pensar, 
en absolut, que voste té quanlificades les actuacions del 
Museu, perque, bé, que censil1 la mateixa quantitat, ni 
els decimals varien, la mateixa quantilat per a tot. La 
2.560, Material Tecnic, material tecnic, voste sap que el 
Museu de Mallorca té unes necessitats infinitament su
periors a aquestes 720.000 Pts. que voste li posa, les 
necessitats són que, b é, que hi ha restauracions que 
no es poden fer per faIta de material, que hi ha man
teniment de peces que no es poden fer per falta de 
material, que hi ha peces, hi ha maquinaria instrumen
tal de restauració basica que no es té, b é, les necessi
tats són infinites. 

1 vos te, per aquesta falta de coordinació que pa
reix que existeix entre la Conselleria i el Museu, aques
ta falta de compenetració, el Museu queda aparcat i, bé, 
ja veurem que passa. 

L'altra, la 12.590 és una justificació més del que he 
dit abans, activitats específ'iques, activitats propies del 
Museu, totes les activÍtats que pot fer un museu, que 
són moltes, des d'exposicions, cursos, publicacions, to
tes aquestes coses, també 720.000 Ptes ., fix, també. 
Aquesta ja va ser una esmena que li varem fer, la hi 
hem fet a tots els Pressuposts passats, per veure si 
arribava un dia que voste se sensibilitzava en aquest 
tema i acol1.seguíem que ho pujas, no ho varem acon
seguir, li demanam també que augmenti la partida amb 
2.100.000 Ptes. Creim que és prou justificat, el Museu 
voste sap que no fa activitats propies suficients i amb 
la categoria i qualitat necessaries, i no les fa perque no 
té doblers, i, bé, creim que és necessari, jo sé, com 
voste ha dit, que ha d'aguantar un ciri moIt gros, nos
aItres, fins i tot, duríem un ciri a la sang perque voste 
ens aprovas segons quines partides, perque creim que 
són necessaries i, a més, jo sé que vos te, en el fons, 
si el seu Grup el deixas, les aprovaria, voste les apro
varia, el que passa és que no el deixen o que ha pactat 
que no s'aprovin, pero, Sr. Conseller, voste sap que són 
necessaries, faci un esfor~ í convencí el seu Grup. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Nadal, jo li he de dir 

que el que fa referencia a aquestes tres esmenes, 

EL SR. PRESIDENT: 
Dues, dues, dues esmenes, per favor . 989 990. La 

d'Eivissa es defensara a part. 

EL SR. GILET GlRART: 
Ah! Perdoni, com que s'ha anunciat al comen~a

ment qu e eren t res, i llavors, bé, és igual. 

;;,,-

Voste s'ha referit, ido, exclusivament; al nostre esti
mat Museu de Mallorca, hem avan<;at, abans només era 
seu, i ara jo també reconesq que també és meu. Jo Ji 
he de dir que pel que fa referencia a la 256, de Material 
Tecnic, mantenim que els doblers que hi ha en aquesta 
són suficients, d'acord amb les necessitats i d'acord 
amb les prioritats i pel que fa referencia al programa, 
a les activitats del Museu, quant a la partida o el sub
concepte 259, d'acord amb el programa que va presen
tar el Director, s'ha hagut de produir, naturalment, i 
voste ho ha dit, i jo ho reconesc, un retall a aquestes 
activitats i, al final, s'ha deixat en aquesta partida de 
720.000 Ptes. que és amb el que podra actuar el Museu 
i amb el que actua el Museu. Per tant, no veim motius 
suficients perque es puguin produir aquests increments 
o aquests augments de partida. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller, una cosa hem avan

<;at, ja estima voste el Museu, ara bé, pero és que és 
com la dona, que l'estimes molt, pero no li dónes do
blers per anar a pla<;a. 1 vostt:, bé, l'estima molt el 
Museu, pero li dóna doblers per subsistir, i bé, voste 
mateix diu que li ha fet una gran rebaixa, no ens diu, 
ens diu 720.000 Ptes. ho posa fix, o sigui que no hi ha 
ni programa quantificat de les actuacions del Museu 
voste sap que les necessitats tecniques del Museu só~ 
molt més superiors a aquestes quantitats, i les necesi
tats d'activitats propies del Museu, Museu infrautilit
zat,_Museu que esta, quasi quasi, sota mínims, són molt 
"més superiors. Ara bé, com que en el Museu hi ha una 
certa independencia de gestió que, malgrat hi hagi un 
Director que esta sotmes al control de la Conselleria, 
hi ha una certa independencia, aixo no li agrada i in
dubtablement, tenir-Io sota mínims, és l'adient per a 
voste, és el comode i és l'efectiu des del seu punt de 
vista. 

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Sr. Nadal, les declaracions 

d'estimació no són previes mai al castig, ni d'una ma
nera política per part del Conseller ni d'una manera 
personal, jo el que li he de dir, i li repetesc, que el 
Museu de Mallorca té la dotació pressupostaria que pot 
tenir en aquests moments i que, d'acord amb el pro
grama mateix que fa el Director que, per descomptat, 
el Director del Museu de Mallorca pot tenir les seves 
propies opinions personal s, molt respectables i en certs 
temes sumament respecta bies, pero de cap de les ma
neres es pot dir que hi hagi ni una discriminació ni un 
tractament diferenciat negatiu ni tampoc un abandó 
per part de la Conselleria. Per tant, de cap de les ma
neres, repetesc, pels arguments dits abans, es possible 
acceptar aquestes dues esmenes d'addició. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els aItres Grups Políties? 
En eonseqüencia, passam a la votació. 1 deman a 

la Cambra, sotmetent a votació les esmenes 989 i 990 
Sres. i Srs. Diputats que estiguin conformes amb aques~ 
tes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes graeies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar dre ts, per favor? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 19 vots; en contra, 23; abstencions, cap. 
Queden rebutjades. 
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Tractarem, a continuació, l'esmena 993, que fa re
ferencia a mobiliari del Conservatori d'Eivissa, amb una 
proposta d'addició de 3 milions de pessetes. Té la pa
raula el Sr. Enric Ribas. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Moltes gracies, Sr. President. Sr. Gilet, que quedi 

dar, que no hi hagi embulls, aquesta vegada és l'esme
na 993, 993, i el que demanam amb aquesta es mena 
és la dotació de 3 milions de pessetes per a mobiliari 
per al Conservatori d'Eivissa, pep a béns mobles, per 
a patrimoni mobiliario 

Una altra observació, no faci cas a la motivació, 
perque veig que en anteriors es menes fa molt de cas de 
la motivació que figura a l'esmena, i la motivació, en 
aquest cas, és errada. Per que demanam 3 milions per 
a mobiliari per al Conservatori d' Eivissa i no per als 
altres? Evidentment, perque hi ha una situació de 
desiaualtat evident entre els tres Conservaroris, el de 
Mal~rca, el de Menorca i el d'Eivissa, aixo s 'ha dit 
també en aItres ocasions en aques ta Cambra, j crec que 
no és necessari insistir-hi molt. Tots sabero que tal l 
a Mallorca com a Menorca, els Conservatoris no tenen 
la situació que té el d'Eivissa, que el Conservatori d'Ei
vissa és talment un magatzem, no és un local que com
lleixi les més m1nimes condicions exigibles per a un 
1 ca l d'aquestes caracterísliques i, a més, no és pro
pie tal de la Comunital Autonoma ni de ca~ institució 
pública, el Conservatori d'Eivissa, ara matelx, com he 
c1it és un magatzem, és un local que és propietat de 
l'a~tual Directora. No compta amb les condicions mí
nimes per impartir classes i, encara que aquesta situa
ció, de fet, no es millorara amb la partida de 3 mílions 
que demanam nosaltres, perque no afecta el patri
moni immobiliari, sinó el mobiliari, no ho plantejam 
de cara a l'aspecte immobiliari, perque sabem que és 
una solució que esta prevista a mig termini" dubtam 
que sigui a curt termíni, pero almenys pens2lm que a 
mía termini se solucionara, pero, de Lote maneres, el 
fet'" que actualment es compras mob iliari , es compra -
sin cadires, es comprassin mobJcs, que ara maleix hi 
són, pero que no són propietat tampoc de la Comuni
tat Autonoma, sinó que són propietat de l'actual Direc
tora, millorarien les condicions d'aquest Conservatorio 

Per una altra banda, ja duim tres anys i busques 
de Govern Autonom, moltes vegades s'han promes so
lucions, pero el cas és que el Conservatori d'Eivissa 
continua igual que abans, i el poc interes i la deixadesa 
que s'han demostrat o que, almanco s'han donat a 
entendre fjn aquesl momenl, pensam que ja és hora 
que es deixin de banda, que el Govern demostri una 
eel'ta sensibiliLat per aquest problema. Aquí s'ha parlat 
de ciri , ta l vegada és una mica repetir e l tema, pero 
creim que aquest ciri és un ciri que hem d'aguantar 
entre tots i, per tant, ja és hora que l'aguanti el Pres
supost de la Comunitat Autonoma, que no se'ns digui 
que no hi ha fons suficient. Aquest mobiliari podria 
servir després per al Conservatori, una vega da que pas
sas a l'edifici definitiu i, per tant, és una inversió que 
és perfectament factible fer-la ara, es poden retallar 
altres partides, com s'esta dient aquí, es podría fer 
perfectament, i posteriorment també en veurem d'al
tres, i, per tant, mantenim aquesta esmena i demanam 
que s'accepti per part de tots els Grups. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. ConseIler. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Bé, evidentment, com ha dit, 

ia motivació estava equivocada, el que li he de dir és 
que, inicialment no hi ha cap motiu per acceptar aques
ta addició deIs 3 milions de pes se tes per al mobiliari 
del Conservatori d'Eivissa, que ha rebut les seves aten
cions durant aquests tres cursos, sobreiot en els dar
rers: dos anys i que, en tot cas, aquesta addició de 3 
milions de pessetes o el que sigui per a mobiliari, ente
nem que s'ba de realitzar en el seu moment, quan l'edi
fici del Consell Insular d'Eivissa-Formentera estigui 
!lest i estigui en eonclicion d'arribar a aquest conveni, 
el qual esta, almaneo, aparaulat en la seva possibilitat i 
!lavors sera el moment, dins l'any 87 de fer l'esfon; 
d'adequar definitivament el Conservatori d'Eivissa o la 
Delegació del Conservatori d' Eivissa a les seves necessi
tats reals, tant des del punt de vista numeric, quant a 
alumnes, quant a .. . , quant a quaJitat de l'ensenya
mento 

Res més. Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. RIBAS MAR!: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller, voste diu que el 

Conservatori d'Eivissa ha rebut atencions durant 
aque ts anys, fran camcnt , qui el senti i el' gui el que 
oslt: diu, pOl pensnr que a Eivi ssa la siLuació del Con

servalol'i é un paradí terrena!, i realment a Eivissa 
hi h tn parael! terr na l que molt conegut per Ja 
gent que estima la vida nocturna, que surt a la oit, 
pe l' em cregui que en l'asp e te del Con ervatori, en 
I'aspecte culluraJ, en genera l, E'ivissa no és ap paradis 
err na l, precisamenc. Jo lament que la seva onselle

r ia, que voste no accepli aquesta esmcna i que ero digui 
qu e él ixo ja e promocionara l 'any que ve, perque ai.xí, 
anam deixanl la solució deIs probIemes eI'un any per 
l'altre, i el cas és que passaran els quatre anys i con
tinuarern igu,al .que abans. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gdtcies, Sr. Pre iclenL Jo de cap de les maneres no 

he dit que el Con ervalori d'Eivis a sigui un paradIs, 
tal vegada h seta l'ilIa d'Eivissa per a la gent que hi 
va, p r 1 Conservatori, concretament, no. El que he 
clit é que s'han fet millores, aquestes mülore poclrien 
ser m6 grosses, naturalm nt, ¡que oncrelament el que 
vos te demana a la eva esmena, sera su.mmament estj· 
mat o contemplat dins el Pressupost del 87. 

EL SR. PRESIDENT: '. 
Volen interevenir els aItres Grups Polítics? 
No. Passam a la votació de l'esmena, núm. 993. 1 

deman a la ambra: res. ¡Srs. Diputats que votin a 
favot- d'aque ta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Pod n -u re, molles gracies. 
res. i Srs. Diputals que votin en contra, es volen 

po at- drets, per favor? 
Poden seu re, moltes gracies. 
Sres. ir. Diputals que s'abstenen? No n'bi ha. 
Ha" nl-hi empal a 21, i tenint en compte el que es 

dispo a, em par ix que és a L'arLicle 88, aque ta Pre
iclencia decreta un desean de lres miJ1ut . D'aquí tres 

minuts es procedira a una nova votació. 

s 
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EL SR. PRESIDENT: 
Procedirem a la votació, entrin, per favor, dins la 

Sala. 
Silenci, recomenc;a la Sessió. 
Per qüestió d'ordre, té la paraula el Portaveu del 

Grup Socialista. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sr. President, vuIl expressar la protesta del Grup 

Socialista pel recompte que s'ha fet de la votació ante
rior, ja que el Grup Socialista tenia, aquí, devuit mem
bres, hi ha tres absencies, el Sr; Moll, el Sr. Ildefons 
Juan i el Sr. Andreu París. Tots els altres membres del 
Grup Socialista són presents, més quatre del Grup Es
querra Nacionalista, que és complet, són 23 vots, per 
tant ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Per favor, per favor, silencio 

EL SR. TRIA Y LLOPIS : 
Bé, 22 vots. 

EL SR . PRESIDENT: 
Accept les observacions del Grup Socialista, a pe

sar que consider que no té raó, perque els membres 
d'aquesta Mesa són els encarregats de recomptar i ells 
han informat a aquesta Presidencia d'un recompte. Alla 
hi ha un portal, jo no sé si ha sortit algú, no ho sé, 
ho ignor. Ara, el que sí eIs vull dir és el següent: Que 
transcorregut el termini, es repetira la votació i, si de 
fiOU es produís l'empat, s'entendra rebutjat el dicta
men, article, esmena, vot particular o proposició de que 
es tracti. Els record el disposat a l'articIe 88 d'aquest 
Reglament. 

1, en conseqüencia, deman als dos Secretaris que, 
per favor, recomptin amb exactitud, i als Srs. Diputats 
els deman, Sres. i Srs. Diputats que votin ... 

També, per enesima vegada els record que durant 
les votacions no es pot entrar a la Sala ni sortir-ne. 

Per tant, comen<;a la votació, i deman, Sres. i Srs. 
Diputats que votin a favor de l'esmena núm. 993, que 
fa referencia al Conservatori d'Eivissa, es volen posar 
drets, per favor? 

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

volen posar drets, per favor? 
Vots a favor, 22; vots en contra, 22. Aplicant el dis

posat a l'article que els acab de llegir, queda rebutjada 
l'esmena. 

Passam, seguidament, a la votació de l'esmena, per
dó, al debat de l'esmena 910, d' Esquerra Nacionalista. 
Li demanaria, si és possible, que defensassin les esme
!'tes 910 i 925, conjuntament. Una fa referencia al «llles 
Balears», i J'altra fa referencia al ConseIl de Joventut . 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Es poden defensar conjuntament i bastant breu

mento La 910 és una reducció, petita reducció al con
cepte de «llles Balears», ates que evidentment sempre 
hem defensat un esperit de reducció en aquest nivel!. 
1 la segona, la 925, és una esmena que representa les 
peticions de totes les organitzacions juvenils deIs Par
tits Polítics de les Illes Balears, tant les Joventuts, em 
pareix que es diuen de «Nuevas Generaciones», com 
les del Grup Unió Mallorquina, Socialista i del PSM, 
han presentat una petició que el Consell de Joventut 

tengués una dota ció per a l'any 86 de 5 milions de pes
se tes per a despeses de funcionament. En aquest cas, 
nosaltres hem recoIlit la petició de les organitzacions 
juvenils i la presentam en aquest Parlament per tal 
que sigui recollida. A més, aquesta esmena, 925, és con
cordant amb una altra , exacta, del Grup Parlamentad 
Socialista, no sé el número en aquests moments, i pen
sam que, en definitiva, és oportú que s'aprovi al marge 
que ens sembli bé o no tan bé el funcionament del Con
sell de Joventut, per a nosaltres és suficient que ho 
demanin totes les organitzacions juvenils que actuen a 
Balears perque sigui ates per aquest Parlamento 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a 

l'esmena 910, entenem que el que es fixa aquí amb 
aquests 2.200.000 ptes. són les activitats o la pat·tici
pació en activitats, regates, etc., i manteniment tamb¿ 
del vaixell «Illes Balears», i que és molt ajustat i que 
és suficient i, per tant, no hi ha motiu per acceptar-ho. 

1, pcl que fa rererencia al Consell de la Joventut 
de les Illes Balears, té una dotació global de 2 milions 
de pessetes dins els Pressuposts i, tenint en compte el 
tipus d'activitats, tenint en compte, fins i tot, la po
blació, si agafam el mateix Consell de la Joventut de 
la Generalitat de Catalunya, amb una població summa
ment superior, té una quantitat de 12 milions de pes
setes, per tant, nosaltres entenem que el que Ji estam 
donant, la Comunitat Autonoma, concretament, al Con
sell de Joventut, és més que suficient, tenint present, 
tenint present, que la. mateixa Llei permet que altres 
institucions, siguin Consells Insulars, siguin Ajunta
ments, etc., també participin en el seu manteniment. 
Per tant, entenem que no hi ha lloc a acceptar cap de 
les dues esmenes. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breument. Respecte del Consell de Joven

tut, insistir que ens sembla que, ates que estam en 
el mes de juny ja, del que té previst la Conselleria, 
ja es deu haver gastat la meitat, aproximadament, per 
tant, per poques activitats que es vulguin promoure 
per al Consell de la Joventut, ens demanam si hi haura 
despesa prevista, perque, si estam, vaja, pel que nosal
tres tenim calculat ja deuen haver gastat quasi la mei
tat o la meitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, en aquests moments, em resulta summament 

difícil dir quina quantitat s'ha gastat d'aquests 2 mi
!ions de pessetes, l'únic que sí record són els conceptes, 
són despeses de despla<;ament, etc., i el que és pen
dent és la contractació d'un local, realment, o d'un 
pis aBa on s'ubicara, per tant, encara resta un roma
nent suficient per a les possibles activitats. Insistesc, a 
més, que el Consell de Joventut de les IIles Balears 
pot ser, és un organisme autonom independent, amb 
personalitat jurídica propia i que, per tant, haura de 
treure també, com fan els aItres ConseIls, de les altres 
institucions, les seves dotacions pressupostaries. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació de les dues esmenes, 910 i 925, 

del Grup Esquerra Nacionalista. 1 deman a la Cambra, 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes dues 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

21. Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats qu.e votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Abstencions, no n'hi ha. 
Vots a favor, 21; vots en contra, 22. Abstencions, 

cap. Queden rebutjades les dues esmenes. 
Les es menes 914, 930, 909, 926, 906 i 927 del Grup Es

querra Nacionalista que es refereixen al Capítol IV de 
la Secció 1.3 poden ser defensades, conjuntament, pel 
Diputat Sr. Sebastia Sena Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, sol·licitaria que se'ns permetés fer-Ies 

en tres blocs diferenciats. La 914, 909, 925 i 906 conjun
tament. I després, la 930, pel seu caracter específic, a 
part, i la 927, tam bé pel seu caracter específic, a part. 

EL SR. PRESIDENT: 
Seria tan amable de repetir a aquesta Presidencia 

aquests números? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, a part, especifiques, la 930/86 i la 927/86. 1 con

juntament, 914, 909,- 926 i 906. 

EL SR. PRESIDENT: 
O sigui, en dos grups les defensara. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Tres. 
930 i 927 individualitzades. I en bloc, la resta. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ja esta, conforme. 
Per defensar, aleshores, les esmenes 909, 914, 906 

926, -té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Anem a aquest primer 

bloc de temes_ La 914, que és la primera que ve orde
nada pels serveis d'aquesta Cambra, es tracta de supri
mir un concepte pressupostari i, de fet, demanaríem 
que hi hagués una explicació, per part del Conseller, 
perque ja hem repetit la nostra filosofia abans de no 
anar contra la reducció de despeses culturals i esporti
ves, tan necessaries a Balears. Per tant, la 914, més que 
res, és soHicitar una explicació i, segons· aquesta expli
cació es pot mantenir o no la petició que nosaltres feim 
de supressió d'una quantitat de milions. 

La 926 és una esmel1a d'augment de despesa i, en 
aquest cas, amb una fil1alitat molt concreta, nosaltres 
proposam passar un programa de 500_000 ptes. a 3 mi
lions, un augment, per tant, de 2 milions i mig, per a 
una promoció de l'excursionisme a les Illes Balears 
com activitat esportiva no competitiva i com activitat 
educativa a tots els nivells de la població. És una es
mena que creim que no és una qüestió de capitalització 
política, sinó que, senzillament, és de previsió que una 
activitat d'esport no competitiu, de lleure i d'educació 
coHectiva i popular i amb una tradició important a 
Balears sigui tenguda en compte. 

Pe!" al tra banda, la 906 és una e mena que, en 
aquests moments, renram, ates I'esperit amb que ns 
movem, i es refereix als esports federats de reducció 
de partida pressupostaria, coneixen certes dificultats de 
l'esporL federat, la retira m , si bé demanam un control 
i una eficacia mé gro sa respecte de l'esport federal. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, concrei el debat, l'efectuam sobre les 

esmenes 914, 909 i 926, ja que la 906 ha estat retirada. 

. L SR. ILET GIRART: 
Gracics, Sr. PI- idenl. Sí. ef ·l ivamenl. Bé, pel que 

ra referencia a In 914, és a di!", la upr ssió del con
ccp le 471, 48 1, li he de dir que ' tra la de partí 1 $ 

qu vénen trans[erides de Madrid quanl a subvcncions 
i que el eu conceptes no són realmenl finalis les, 'a 
que tenen una cerla amplitud de maneig, pero, sense 

ap dubte, on sí estao fixades és n el Decret de Sub
vcncioos, el nou Decret de ubvcncions, qu ja vaig 
len.ir el gu l d'anun iar o de parlar-ne en in ter encions 
an lcriors i que, naturalmcnt. c ntempla tot el capítol 
de subven ions de la Consell ria pel que fa refc¡-encia 
a orma litzaci6 Lingüística, pel que fa referencia a 
mús ica, teatre, dausa, elc_, ele. Per tant, no entenem 
l' sp rit de I'e mena o d'aquesta limitaci6 de discrec
cionalital, con retamenl, quant a la seva motivadó, ja 
que no exi teix cap d iscreccionalitat, sinó que ve fixada 
pel Decret. 

Pel que fa refel ... ncia a l'esmc113 926, s'ha d dir 
qu una vegada més, com cada any, ens trobam amb 
la maleixa esmena, aquí , en cerl manera, podríem re
petir el que tantes vegades s'ha repetil, la historia del 
nord i el sud, jo no vull parlar, de cap' del les. maneres, 
de 110rd i sud, sinó més bé de la serra de Lramuntana, 
que pareL' que és la seva intenció, quant a facilitar amb 
aquestes quantitats, que cada any m'afegeix, que la 
no tra serra de trarnunlana sigui vis la i, n Pi, tot el 
que a ixo repre enta, jo enlenc perfectament que es ti
gui d ins la Hnía de la seva política general, elel Parlit 
d'E querra Nacional.i sta-PSM, Dosaltres també entenem 
que la política d'excursionisme ha de ser atesa, pero, 
natura lmcnt, hi ba una política general, j una partida 
específica per a aquesta quantitat em pareix una e 'age
ració. Per tanto ti he de d ir el mateix que li be dit cada 
any, i esper que l'any que ve no ti ha hauré de dir, per
que ja veura que la no tra política va per aque t camí, 
que no veim cap motiu perque s pugui acceptar aques
la e mena 926 d'aquesta manera tan concreta, ende
m~. 

Em pareix qu l'esm na qu queda pendent é la 
909, si el Presidenl no cm rectifica, que també fa refe
l-?m ia a un programa espedfic. encara que a un con
ceple, el 481 , alli:1. on es parla de uprimir una quantitat 
ele 3 mitions de pessete del concepte dan a, quan, real
ment, no és el cOllcepte dan a, exclusivament, sinó tot 
el que fa referencia a mú ica. Aquesta partida o aquest 
subconcepte 481 al que fa referenc ia és a tot el que són 
subvencions en materia de música, voste sap perfecta-
111 nt que el món musical, po s iblement per UDS ante
cedents ja anteriors, coro tots cls antecedents, i lambé 

s 
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per aquest Any Europeu de la Música ha sofert un in
crement considerable, el nombre de peticions de sub
vencions, que es poden atendre perf~ctameJ?.t, i no par
larem de Joventut Musicals de Mao, de Cmtadella de 
Mallorca o Pro-música de les Pitiüses, fa que el nombre 
de peticions sigui summament considerable ,1 que .mol
tes vegades haguem d'ajus tar aquesta no dL~crecclona
litat, precisament, a la rendibilitat cultural dlO S el món 
de la música. Per tant, jo entenc que tampoc no és 
assumible tenint en compte que també, com he dit 
abans es' tracta no (l/un concepte dansa ,sinó del con
cepte 'global música. Conseqüentment, no hi ha¡ motiu 
perque sigui acceptada aquesta esmena amb els termes 
que voste la contempla. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, molt breument, la 909, després de l'explicació, 

queda retirada. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
En conseqüencia, sotmetem a votació les dues es-

menes, 914 i 926, ja que les 906 909 han estat re-
tirades. 

1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que 
votin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar drets, 
per favor? 

Recompte. 
Poden seure, moltes grac1es. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen . 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor de l'esmena, 23; vots en contra, 22. 

Queden aprovades aquestes dues esmenes. 
914, ... Sí. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Demanaríem un descans de deu minuts, perque te

nim urgencia de canviar impressions. 
EL SR. PRESIDENT: 

Aquesta Presidencia decreta un descans de quinze 
minuts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recomen«a la Sessió. 
Per debatre l'esmena 930, del Grup Esquerra Na

cionalista-PSM, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia 
Serra Busquets. 

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

tim aquí a fer la defensa, i és una de les poques vega
des que utilitzam, en el debat pressupostari, la tribu
na més important, perque el tema és un tema en que 
demanam una reflexió amb serenitat davant la propos
ta que fa Esquerra Nacionalista-PSM en aquesta esme
na 930. 

Dins els programes de la Conselleria de Cultura 
hi figura un apartat que és Ensenyament de la Llengua, 
Historia i Cultura, i dins aquest apartat nosaltres sol
licitam moIt concretament la convocatoria pública per 
crear 25 beques d'investigació a post-graduats de les 
Illes Balears de totes les especialitats que existeixen 
perque aquests post-graduats, durant un període que 
nosaltres creim que hauria de ser de quatre anys, pu-

guin doctorar-se, especialitzar-se en la seva especialitat 
d'estudi. És a dir, es tracta d'uns programes d'investi
gació per a post-graduats, 25 beques que s'haurien de 
fer mitjan«ant un Decret de la Conselleria de Cultura, 
amb una convocatoria pública i on hi figuras una di
recció científica d'aquests post-graduats a carrec de ti
tulats u~iv~rsitaris en doctorat i, al mateix temps, 
que serv1ssm per a l'especialització de tots els sectors 
de l'activitat intel.lectual, de tots els sectors deIs estu
dis que existeixen a l'Estat Espanyol. 

El perque presentam la proposta que el Govern de 
la Comunitat Autonoma de les Illes Balears faci una 
c~.nvoca.tori~, pública mitjanS(anL Decret de 25 beques 
d mve:tlg~clO de post-graduats. En primer Iloc, ho feim 
perque h1 ha competencies estatuHlries respecte de la 
c~ltura autoc~on~, existeix UD Estatut d'Autonomia que 
d?na competencIes; en segon Iloc, existeixen els meca
n.lsme,s l~gal? per a la possibilitat d'aquesta convocato
na pubhca 1, per altra banda, i amb aixo hem de ser 
m?l~ realist.es, a . les . llles Balears, la investigació és 
mmuna., la mveStlgacló és mínima i és necessaria tant 
al t~':en:y d~ Je~ H~rnanhats com en el terreny de totes 
les clenCles 1, fms 1 tot, cap a l'aplicació de les empre
ses ~'aquesta investigació. De fet, cada any són molts 
els .tItulats de les Illes Balears que acaben els seus es
t~dlS, a Balears o a fora de Balears, en terrenys tan 
dlve~so~. co~ l~ Sanitat, Turisme i tot tipus d'Humani
~ats 1 ~lenCles, 1 els becaris que obtenen beca per poder 
mvestIgar, per poder graduar-se amb un Doctorat i, 
per ~ant, entorar en el terreny de l'especiaJització, són 
nomes un lvo deIs que acab n aques ts estudi scgons 
els nos tres coneixements. Mol t concretament, cn'aquests 
n;on;ents, a Balears, no hi ha mé de 12 persones que 
slgum becades per a una tit!Jlació de Doctorat i, per 
tant, que pugum fer unainves tigadó que po terior
ment pUgu1 ser d'utilitat pública. 

Per tant, nosaltres creim que a part d'aquestes aju
des, aquestes 12 persone que ho poden fer amb beques 
del Govel;;t d~ l'~stal E'~panyol o algunes persones amb 
b.eques d mstltuclOns pnvades, creim que qui ha d'exer
Clr aquesta competencia amb tota la seva dimensió i 
profunditat és el Govern de la Comunitat Autonoma. 1 
nosaltres proposam molt concretament que siguin 25 
les. beques d'investigació per a post-graduats, que si
~um 25 aI?b una dotació mensua l de 60.000 ptes., que 
e~ <;1 n;ate1x que donen les b ques e tatals, p erque amb 
aIXO SI que no creim que s'hagi d'anar rué envant ni 
més enrera, sinó que ens hem d'ajustar als IIl!Óduls que 
ha establert y~st?t E?panyol per a aquesta qüestió, per 
na crear pnv11eg1s dms els investigadors, i creim que 
aquesta quantitat que demanam, 25, concretes, beques 
concretes d'investigació per a post-graduats, s'adapten 
al que són les necé'ssitats objectives a les Illes Balears. 

També volem dir amb aixo que nosaltres propo
sam que sigui una única acció del Govern que englobi 
tates les Consellcries, i bé creim que per nivell de com
petencia en materia cullural, correspon a la Conse
lleria d'Educació, Cultura i Esports, la convocatoria 
~itjan«ant Decret, i amb aixo volem dir que sí que 
h1 ha alguna beca, ens sembla, dins la Conselleria de 
Sanitat, cosa que ens pareix bé, pero sí que demana
ríem que fos un programa unificat, un programa uni
ficat arribant a un sostre, que nosaltres creim que ha 
de ser d'aquestes 25 persones becades l'any 86 i des
prés un pla que nosaltres creim que ha de ser qua
triennal, perque no es pot exigir un Doctorat amb menys 
de 3, 4 anys d'investigacions i de feina aplicada. 
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La quantitat que proposam, 60.000 Pts. mensuals, 
és poca, pero són els moduls per als investigadors que 
avui en dia existeixen a l'Estat Espanyol, per als in
vestigadors que comencen el seu Doctorat. 

Nosaltres creim, per tant, que les competencies hi 
són, la possibilitat legal hi és, i el problema economic 
que hi pugui haver per crear, per dotar aquestes 25 be
ques per a personal investigador i d'especialització, 
creim que és possible si s'esta observant el que s'ha 
aprovat deIs Pressuposts, concretament ahir, que dins 
el que v~u'ero aprova!' hi ha possibilitats de passar d'un 
CapíLel a un altre, d'una partida a una alLra partida 
pressupostaria. Per tant, pensam que és una proposta 
perfectament viable, ajustada a les necessitats socials 
de les IHes Balears, pensam que també dins la gent que 
ha fet estudis de tipus universitari hi comen<;a a ha
ver gent aturada, i aixo és un terna preoeupant, la in
vestigació esta a uns nivells moJt baixos a les Illes Ba
lears, i pensam que el Govern, "ixi, xerciria, amb 1 La 
seriositat, i donaría una passa molt important a xer
cir aquesta competencia tan important que és la de la 
cultura autoctona, el foment i protecció de la cultura 
autóctona. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sr. President. Evidentment, aquesta explicació que 

<!IlS ha donaL el Sr. Serra és summament convincent, 
lant per la forma com pe! fons, per tant, nosaltres ac
ceplaríem, el G!'UP Parlamentari acceptaria una esme
na transacciona l, en el sen tlt de deixar la partida ober
la, per la maleixa explicació que voste ha donat, que 
pol ser assumicla p r altrcs iniciatives, com la mateixa 
Conselleria de Sanitat que ja ha dut a terme, llavors, 
_ questa obertura de partida ¡gnifica la voluntat per 
parl no tra de dotar-la, d'acord amb les disponibilitats 
pres upost~lI'ie , Ona vegada que aquest Pressupost de 
la Secci6 13 i ele les alLres seccions quedi aprovat, que 
es pugui procedir al reajustament pressupostari cor
I-esponenl per tal de fer aquesta dotació. 

Per tant, per part no lra, s'admetria aquesta esrne
na transaccional en aquest sentit. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
L'esperit és d'admetre la transacció, pero voldríem 

una major concreció a l'hora d'aquesta transacció. Ahir 
ja es va admetre una esmena transaccional amb la Con
selleria d'Ordenació del Territori, d'Obres Públiques, de 
construcció de vivendes de lloguer per als sectors 50-
daIs necessitats, pero hi va haver una concreció. En 
aquests moments, la con creció que s'ofereix pareix que 
és obrir una partida pressupostaria i fer UDS esfon;:os 
de dotar-la adequadament, unificant les diverses Con
selleries i, al mateix temps, una convocatoria pública 
en el sentit que aquí s'ha observat. Bé, en aquest sen
tit, si és així, concretamen t , admetem la transacció, 
pero només amb una advertencia, dins Comissió Par
lamentaria no varem admetre la transacció de 7 be
ques que oferia, em pareix que era la transacdó que 
oferia la Conselleria d'Economia, Hisenda i Pressuposts, 
dins Comissió Parlamentaria, perque nosaltres creim 
que 7 no s'ajusta i esta per davall deIs nivells que en 
aquest moment són necessaris, nosaltres en proposam 

25, vblem dir que si vos tes creien que 7 eren possibles, 
el sostre ha d'augmentar, dins la transacció, la xifra 
ha de ser la més elevada possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, té voste la parauIa. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, Sr. President. E'videntment, nosaItres 

intentarem que aquest sostre sigui el més elevat pos
sible. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ara bé, aquesta Presidencia entén que vostes man

tenen la xifra que esta dins el Pressupost i, en con
seqüimcia, aquesta xifra llavors ja la redistribuiran «a 
posteriori» o l'ampliaran a través de la suplementació 
de credit, etc. Aixo és el que s'entén, que s'aprova la 
xifra que hi ha dins el Pressupost. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Perdó, en aquest moment hem de demanar un acla

riment. Que s'entén per la xifra que hi ha en els Pres
suposts? 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins el programa 1302, subprograma 130.204, hi ha 

una dotació de 500.000 ptes., 500.000 ptes., és el que hi 
ha di.ns el ~ressupost. Es demana, per part de vostes, 
amplIar-la fms a 18.500.000. Per par! de la Conselleria 
es contesta, dient que es mantendra la xifra de les 
500.000 ptes. i ~ue, una vegada aprovats els Pressuposts, 
se suplementara fent la redistribució per a aquestes 
beques per a post-garduats que diuen vostes. Aixo és 
el que entén aquesta Presidencia. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
No, ~l que entén el Grup Parlamentari és que la 

Consellena obre una partida amb aquesta finalitat. 

EL SR, PRESIDENT: 
Esta oberta, que són aquestes 500.000, llavors, vos

tes ja la suplementaran mitjam;:ant reducció, mitjan
c;:ant economies dins d'altres conceptes etc., etc., 
d'acord amb l'article 34 de la LIei. ' 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, bé, En aquest cas, és un problema tecnic del 

Govern, vull dir, nosaltres no hem d'entrar dins una 
qüe5tió lecnica, que són els servei lecnics del G vern 
que l'han de reso ldre. El tema és polític, i creim que 
la transacci.ó s'aclmet n aquestes circumsUmcies, pero 
e l que í és evident és que el text de la transacdó el '. 
Govem I'ha de pl"e eutar, i I'bem de signar conjunta
ment, almanco. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol aclarir el concepte? 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí. sí. ,gdlcie, Sr. Pre ident. Per una raó pura

ment teenica ens estam referint a una partida 481 d'un 
programa d'ensenyamenl de llenglla catalana, d'ense
nyament de \lengua i cu llura a les IIles Balear, i hi 
haura conceples c1ins aqllesles beques que prOpiaroent 
no poden anal' dins aquest programa, p r aixo li deia 
cl'obrir una partida el Opte ., manleninl la partida 
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481 d'aquest programa que voste especifica a la seva 
esmena, naturalment. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, sí, entesos, és a dir, es manté aixo i, a part, 

una partida específica i concreta. Ens pareix adequat, 
és que nosaltres enteníem la transacció més adequada 
així com deia el Sr. Gilet, que no com ara deia el Pre
sident. Es manté aquesta qüestió, i nosaltres, l'esmena 
tal com esta presentada queda retirada en funció de la 
nova transacció. 

No, no, el text escrit és el Govern que l'ha de fer. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queda retirada l'esmena 930. 
Pel que pertoca a l'esmena 927, de] Grup Esquer

ra Nacionalista per defensar-la, té la paraula el Dipu
tat Sr. Joan López Casasnovas. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS : 
Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esmena parla de fo· 

ment de les publicacions en llengua catalana, demana 
afegir un subprograma i ho fa a partir de la publica
ció de la Llei de Normalització Lingüística, article 32, 
en que, d'una manera clara diu que els poders públics 
de la Comunitat Autonoma donaran suport economic 
a ls mitjans de comunicació que emprin la llengua ca
talana de forma habitual. 

1 el punt segon també és interessant que sigui re
collit, perque si no, l'esmena d'afegit no tendria massa 
sentit, es tracta que aquest augment pressupostari si
gui .fet amb criteris objectius, el Govern ha d'adoptar, 
en definitiva, per refomentar aquests mitjans de co
municació, uns criteris objectius sense discriminacions 
dins les previsions pressupostaries. Nosaltres hem vist, 
amb certa preocupació, que no hi havia una predispo
sició pressupostaria concreta i, per a<.;o, la demanam. 
Pensam també que s'ha de tenir en compte molt espe
cíficament el tiratge que tenguin aquestes publicacions, 
la professionalitat d'aquests mitjans, l'objectivitat infor
mativa, els plantejaments culturals que es facin i, so
bretot, Sres. i Srs. Diputats, que es tengui molt en 
compte una qüestió obvia: si fa falta fomentar l'ús es
crit de la nostra llengua és per mor d'unes causes, 
mai no farem prou per refer, per redre<;ar una situa
ció que ve d'estona i que ha reprimit el coneixement 
i la lectura en la nostra llengua. Ara es tracta que, des 
del Govern Autonom, es prenguin mesures concretes 
per refer aquesta situació. Nosaltres creim que, ara ja 
no és una qüestió numerica perque passin esmenes, es 
tracta, senzillament, que apeHem la racionalitat de tot
hom perque comprenguem les situacions i les duguem 
a la practica. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Nosaltres entenem que 

podríem estar d'acord amb el fons de l'esmena, quant 
al seu contengut, pero que, realment, esta contemplat 
dins el programa 130413, la partida 481. alla on s'esta
bleix, no una quantitat, una quantitat fins i tot supe
rior a la que voste afegeix aquí o manifesta, quant als 
3 mílions de pessetes, i que, per tant, és contemplat 
en el pressupost i concretament en aquest programa de 
Normalització Lingüística i que no hi ha motius per 
acceptar aquesta es mena. 

r-.S7 --~~--t-----_·-

EL SR. LúPEZ CASASNOVAS: 
El Grup Esquerra Nacionalista entén que la par

tida de Normalització Lingüística té unes finalitats 
molt més amplies, que s'haurien de concretar en qual
sevol cas, i que, d'acord amb l'article 32, repetesc, de 
la Llei de Normalització Lingüística, tenim l'obligació, 
el Govem té l'obligació de tenir una partida específi
ca per promocionar i fomentar l'ús de la nostra llen
gua en els mitjans de comunicació. 1 pensam, per tant, 
que aquesta esmena no fa més que concretar una qües
tió que és imperativa. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Nosaltres, al contrari, en

tenem que les dotacions pressupostaries, dins aquestes 
limitacions són contemplades dins el programa 130413, 
Normalització Lingüística, i, conseqüentment, amb les 
partides 461, 471 o 481, es pot actuar i s'actuara en 
aquest sentit. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? Alesho

res, passam a la votació de l'esmena 927, i ciernan a la 
Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor el'aques
ta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden procedír al recompte. 
Poden scure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 21 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 
Queda rebutjada l'esmena. 
Díns el Capítol IV de la Secció 13, hi ha viva l'es

mena 1.008, del Grup Parlamentari Socialista. Per de
fensar aquesta esmena, té la paraula el Diputat, 

Consell de la Joventut, ampliació d'un credit de 5 
mi lions de pessetes . 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Hi ha esmenes anteriors, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Al Capítol IV, no. Llavors vénen, al Capítol VI, la 

995, 96, 97, 98, 99, 1.000, 1.001, 1.002, etc., etc. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Perdoni. 

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

que som prau per discutir amb calma totes aquestes 
qüestions, perque no hi haura sorpreses de darrera 
hora, ni posaran falta a ningú, tomarem a discutir, tor
narem a discutir una esmena que ja ha presentat i de
fensat Esquerra Nacionalista-PSM, sobre un augment 
de 5 milions de pessetes al Consell de la Joventut. 1 
a mi m'ha sorpres, volia, en certa manera, intervenir 
quan Esquerra Nacionalista-PSM ha presenta t la seva 
esmena, que coincideix, l'augrnent de 5 milions de pes
setes, no he volgut intervenir quan he sentit les expli
cacions de I'Honorable Conseller que m'ha parlat de 
la Generalitat de Catalunya i coses estranyes i, ales
hores, el que he fet ha estat tornar llegir una cosa que 
ells díuen una memoria, que sol acompanyar les xi
fres deis Pressuposts. I la Memoria, és necessari lle
gir-la, perque la fredor de les xifres no ens faci obli-
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dar que el que estam discutint són unes xifres, unes 
quantitals que han de ervir per fer unes actuacions 
que, obviament, s'hal1 de reflectir dins la societat, en 
aqu t a, din la joventut. 

Que és e l que dediquen aquests Pressuposts als jo
ves? Als joves els deuen dedicar damunt uns 49 mi
¡ions de pessetes, d'aquests 49 milions de pessetes n'hi 
ha 22 i busques, 22 i mig o 22.700.000 que són de di
ners que es paguen en jomals, n'hi ha 13.800.000 que 
són per a compra de béns i de serveis, hi ha ~ milions, 
uns dedicat directament a subvenció de Capítol IV, 8'4 
milions a inversions propies i 1 milió també per fer 
aquesta cosa que c:Iluen subvencion s a famílies sens 
afany de lucre. Ahir matí va n aprovar un Consell de 
la Joventut, una normat'iva, una Llci d ConseJl de la 
Joventut, i, si mal no crec, 'luan s 'a prova una Llei é 
perque hi ha anim de fer-la funciona l", d'apli car·la , que 
tengui una vigencia i que la joventut de les Illes Ba
lears es benefici'i: elel text d'aquesta Llei i de les opor
tunitats que li dóna , Quan passam a l'hora de la ve
ritat ens adonam que només hi ha 2 milions de pesse
tes prevists per posar en funcionament el Consell de 
la Joventut . Em sembla que o hi sobra la Llei o hi fal
ten diners, o hi sobra la Llei o hi falten diners. Si el 
Consell de la Joventut ha ele funcionar i ha de com
plir aquests obj ectius que a la Mem oria diu el Govem , 
val la pena, crec jo, possibili,tar la pal-Licipa i6 de is jo
ves als plantejaments i de en olupam nts d'iniciatives 
.iuvenils, etc., fomentar l'ass( ciac ioni me juvenil , faci
litar als joves l)ntercanvi ele relació amb aItres joves, 
posar al servei de la joventut els mitjans instrumentals 
i humans per a satisfer les seves aspiraeions, interes
sos i necessitats, oferir tota la informació possible en 
relació a les possibilitats de l'Administració i que la 
societat ofereixi als joves el procés de la seva inte
gració social, sobre la seva integració social, em preo
cupa, perque jo cree que sí que hi estan integrats so
cia lment, la majoria de joves d'aquestes illes, donar la 
possibilitat al jove de cobrir el temps lIiure, etc., etc., 
etc. 1 tots aquests objectius que es pretenen es volen 
fer amb 2 milions de pes!;etes reals, 2 milions de pes
s.etes que han d'anar a les associacions juvenils per al 
seu funcionament, amb 2 milions de pessetes, endemés 
de fer' a~o, ha de funcionar el ConselI de la Joventut. 
Em sembla que hi sobra literatura i hi falten diners. 

Senyors del Govern, facin un esfon;:, posin 5 milio
nets ele pessetes perque el Consell de la Joventut, les 
associacions juvenils, els joves no associats puguin sen
tir a la seva vida la incidencia d'aquesta política am
biciosa i falta ele recursos que vostes pretenen d'apli
caro 

Moltes de gracies, Srs. Diputats. 
" 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller, té voste la paraula, 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracie , Sr. President. Jo, a parl de tote les 

cxplicacions del r. Tirs Pons que acceptaria quant al 
fa ns i quant a ta ta la eva maner a d'expres ar'-se i 
ta l, el que Ji he de dir é que mantenim que el 2 mi
l i n de pessetes no són )Jer al funcionamen t d > les 
associado ns juven.il s, sinó per al fUL1 cionamenl, com 
v le m ateix ha dit, del onsell tl e la Joventul de les 
IlI es Batears, que no només és lln<t r esponsabilitat 

coro la LJei que voste ha manlfestat, que no varem 
aprovar ahir, inó que es va ter la modificació, e va 
aprovar la modificació ahlr, que eSlableix d'altres pos-

ibilitats i d'allr fonLs d'ingressos per part del ma-
leix Consell i que, per tant, entenem que la dotació 
qu e li dóna avui aques Pre supos t i aquesta pal' tida 
481 és sufici nL per al seu funcionament ngua ny, l'any 
que ve, una vegada que el penad de rodaLge 'hagi ¡ni-
lal, o millor dit, hagi acaba l, ja veurem i, efectiva

ment , sera neccssar i donar-Ji m és c1otaci6, i e tam pre
disposats a fer-ho din s les no., tre limitacions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr, Diputat, t é voste la paraula, 

E' SR. PONS PONS (TIRS): 
r~\c i es, Sr. Pre id nL M'agrada que t · ngu i j):)u

s i , pero rea li ta t , p q ueso Mi r i, 'lu Lengui p sib ili
tats el on 11 de la Joveotul de v oi!" una ina nc;ació 
propia , ho creim laL., 1 q ue pas a és qu aL'o \JO es 
pr od u ~ ix . Per que ? E ls CQ l1se lLs Insula rs subven 'iona
ran el propi o ll seIl I n ular de la Joventu l qu tc n
guin, de forma clara . 1 AjunLamen t , a qui ubve n
ciona ra n? Al on e ll Local de la JovenLUt. V te té 2 
milions de pesseles, i no 11 té mé , i am b aques ls 2 
m ilions de pcssete vo l fer runci llar e l on ell ele la 
.I ove nlul i dO I a l' < quelles ubvencioo.s que tenim a 
una lI i la, a OSe la ll p regrines coro 1 J ovenlu l 
Vicencianc . J epia nes no sé que, de Maó, pe!" exem 
pIe. que 11,ingú no sap d la seva exis Lencia, o a qual
<.J u agrupació de qualque de Menorca, que no -sabem 
s i es ta ins rita a la relació que ba de tenir d'a socia
cions juvenils. Miri, la política del present, jo l'entenc, 
' $ bcnefi íosa per qui la fa, per n respon a l rile
ri que vos te vol reflectir dins aques ta política ele jo
ventuL qu aquí ha expressat, no té res a veure amb 
la r alitaL Aque ls tres anys darrers i tenjm le llistes 
de les subvencions que s'han donat als grups juvenils, 
es ta n en conLradicció ambel que voste ens ha expli
cal, i amb 2 milions de pes eLes, J'únic que podra fer 
'era fer present , donar subveocion , pero que no r s
pondran a cap lipu de política que voSl enS anun
cia a la literatura que bi ha a la Memoria que a om
pan a aquests Pre suposts, 1 ac;o é una reaJiLal que 
vos te ha d 'admetre, Sr. Conselle r. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gl'acies, Sr. President. Miri, jo li diré el que 

n les JoventuL Vicenciane que Varen sorliJ-, són a 
Ma6, precisament, j és una a sociació juvenil que va 
néixer, segons e veu, de Sant Vicen9 de PauJ , i el'aquí 
ve el eu nom, per tan t, no _ .. , i i no record lalament 
l' un a sLlbvenció de 40.000 ples. Per L ut, no faci dema
gogia obre aqucst concepLe de presento quan es ta per
fcctamenL reglal . no regu lat, reglal, tot e l tema d les 
subvencions , i s i va te repassa e l tema, tala la informa
ció que se Ij ha donal, pero vos te s'ha afelTal a la punta, 
que no és lal punta. d 'una subvenció a unes Joventuts 
Vicencianes , que són cUns el seu te rritori, dios el seu 
a mbit te rriLoria I. ... d 'aq lI ésta a ociaciÓ. 

10 e l que li die é que e l Conse ll de la Joventu t 
de 1 s I lIes Balear tendra una dotació de 2 milions de 
pes e tes , i que no té res a vew'e amb le ubvencions, 

- -- -¡;;;¡; 
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són capítols independents i ajudes independents, les as
sociacions juvenils tendran la seva ajuda, les seves sub
vencions, i res més. El Consell de la Joventut, per al 
seu funcionament, 2 milions de pessetes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, passam a la votació de l'esmena 1.008. 

Deman a la Cambra, Sres. i Srs. que votin- a favor 
d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Vol comptar? 
Poden seure, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es 

volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
A favor, 20; en contra, 25; abstencions, cap. Queda 

rebutjada l'esmena. 
Per defensar l'esmena 995, del Grup Parlamentari 

Socialista, té la paraula el Sr. Joan Nadal Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta es mena 

d'addició a la Secció 13, Campanya d'Alfabetització d'A
dults, és una esmena que es repeteix, en els Pressuposts 
de l'any passat la varem presentar, va ser rebutjada pel 
Conseller de Cultura; després va ser incIosa dins la 
discussió de l'Estat de l'Autonomia, i va ser aprovada 
per unanimitat, per tots els Grups Parlamentaris. Bé, 
nosaltres pensiwem que després de l'aprovació per una
nimitat i atesa la transcendencia que té per a la nostra 
Comunitat, que tendria aquesta campanya d'alfabetit
zació d'adults, tenint en compte que la Comunitat Ba
lear és una on el percentatge d'analfabets és el més 
elevat de tot el territori espanyol, creim que no seria 
necessaria aquesta esmena, perque el Govern, complint 
els seus compromissos, hauria d'haver incIos la cam
panya d'alfabetització d'adults. 

Aixo ens du a la reflexió que, bé, aquell debat de 
l'Estat de l'Autonomia i els compromissos adquirits al 
debat de l'Estat de l'Autonomia, aprovats per unanimi
tat, en aquest cas, no serveixen per a res, no serveixen 
per a res ni varen servir per a res, en absoluto Són com
promissos que es prenen a un moment donat, cara a la 
galeria, supos que cara a la premsa, amb el convenci
ment que no s'han de complir, que no interessa como 
plir-los i que no hi ha cap voluntat cap al seu com
pliment. 

Nosaltres no entenem, bé, entenem en part que el 
Grup d'Alian~a Popular no els incIogués dins el seu 
Pressupost, pero ens va sorprendre, també, que dins la 
negociació que el Grup d'Alian~a Popular va fer amb 
Unió Mallorquina, deIs Pressuposts, on hi va haver tota 
una serie de retalls deIs Pressuposts, que no s'han jus
tificat, que, a més, .pareixen que varen ser retalls exigits 
per un Grup i acceptats per l'altre, no es demanas la 
incIusió d'aquesta partida i no es demanas quan el Grup 
d'Unió Mallorquina també va donar suport, amb els 
seus vots, a l'aprovació d'aquesta Campanya d'Alfabetit
zació d'Adults. 

Nosaltres creim que en aquest moment tendrem el 
suport d'aquest Grup, perque ens el va donar, va de fe n
sar la incIusió d'aquesta campanya, és una campanya 
que és necessaria, els mitjans de comunicació s'han fet 
ressó, en moltes oportunitats, de l'elevat nombre d'anal
fabets que hi a les nostres illes per al nivell de vida, el 
més elevat de tota Espanya i, bé, creim que és obligació 
del Conseller de Cultura comem;:ar a prendre mesures 

sobre aquest tema. Endemés, una cosa que sorpren és 
que no hagi intentat cap negociació, cap pacte en aquest 
sentit amb el Ministeri d'Educació, quan moltes d'al
tres institucions, ajuntaments, etc., han fet aquesta 
negociació, han arribat a acords, esta previst aquest 
acord amb les institucions autonomiques i, bé, en aquest 
cas pareix que no hi ha hagut cap interes que la cam
panya d'alfabetització d'adults es dugués a terme. La 
Conselleria de Cultura i Educació pareix que ha obli
dat el tema d'educació, és un tema que diu, bé, que no 
té competencies, no té competencies, no té determina
des competencies, pero té moltes possibilitats. 1 aques
ta és una de les possibilitats que tenia quan se sap 
que hi ha una manca, que hi ha unes necessitats impe
rioses perque s'inverteixi en aquest sentit. 

Crec que, arnés, hagués estat una inversió molt 
positiva, molt positiva, fins i tot, des del punt de vista 
polític, perque és un tema del qual el Grup d'Aliam;a 
Popular hagués pogut treure profit, fins i tot a aixo 
no s'ha arribat, a nosaltres ens hagués estat igual que 
hagués estat en aquest sentit, peró nosaltres, en aquest 
moment, ja no al Grup d'Alian;;a Popular, perque creim 
que no ens donara suport, al Grup Regionalista li de
manam el seu vot. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer, té voste la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Li he de dir que l'acord que 

es va prendre en aquest Parlament va ser que es realit
zas un estudi sobre un projecte d'alfabetització, i aquest 
estudi o projecte, lIavors, havia de ser prest;ntat al 
Parlament per a l'aprovació, discussió, debat i apro
vació, que segons les meves notícies, les darreres, l'e
quip esta, en un termini de deu dies, disposat a pre
sentar, definitivament, el projecte i, conseqüentment, 
una vega da: que sigui presentat el projecte, s'haura de 
dur aquí, a debat i aprovació, per part del Parlament, i 
sera el moment en que es pugui quantificar. De totes 
maneres, nosaltres estam disposats a fer la petició, una 
vega da que sigui mínimament quantificable, a veure si 
al Fons Social Europeu, que hi escau perfectíssima
ment, s'hi pot incloure el pagament o atenció a la dota· 
ció pressupostaria d'aquest projecte d'alfabetitzaciÓ. 

Per la resta li he de dir que, efectivament, per part 
de la Conselleria d'Educació i Cultura varen fer uns in
tents, fa bastant estona, prop del Ministeri d'Educació 
i Ciencia, a veure si hi hauria possibilitats que el ma
teix Ministeri atengués, mitjan<;:ant conveni, com ha fet, 
si no record malament, a la Comunitat Autonoma ma
drilenya, aquesta problematica, i estam esperant la 
resposta que la setmana propera, si efectivament és ver 
que per part del Ministrei se'ns dóna audiencia i entre
vista per resoldre una serie de problemes, concretament 
el Títol II de la Llei de Normalització Lingüística, quant 
a la seva aplicació i desenvolupament, es tractara espe
cíficament, una altra vega da més, a veure si és possible 
arribar a un conveni, com dic que s'ha arribat amb 
aquesta Comunitat Autónoma de signe socialista. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President. Bé, a nosaltres no ens han sor

pres les paraules del Sr. Gilet, suposavem que ens sor
tiria amb alguna cosa pareguda. Jo Ji vull recordar que 
al debat de l'Estat de l'Autonomia no es va aprovar fer 
un estudi, es va aprovar fer una campanya d'alfabetit-
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zació d'adults, no un estudi sobre la possibilitat de fer 
una campanya, una campanya d'a~fabetització d'adults . 

Aixó es va aprovar el mes de desembre, crec recor
dar, som al mes de juny, i li vull dir que no soIs no 
tenen intenció de fer-Ia, sinó que als Pressuposts, que 
normalment són previsions, ni ha han aficat. Que em 
vol dir, que tota la resta que hi han aficat ho han 
quantificat com volen quantificar aixó? Per favor, Sr. 
Gilet, si voste ens diu que no pot justificar res, que tot 
són previsions, que és sobre el que creu que fara. Que és 
que a aixó no li veu rendiment polític? Perque realment 
l'únic que demostra és que el debat de l'Estat de l'Auto
nomia, els compromissos aprovats aquí no serveixen per 
a res, que va ser una cortina de fum, com passa sem
pre, i bé, que aquest tema, desgraciadament, haurem 
d'esperar que arribi un aItre Govern perque es pugui 
fer. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Li he de dir, senzillament 

que no actuam a base de rendiment polític, sinó a base 
de rendiments socials i dins aquestes possibilitats pres
supostaries, jo li he especificat c1arament quina era la 
nostra intenció, que és el que s'estava fent quant a 
aquesta campanya d 'alfabetització i no hi ha campanya 
que no dugi previament un projecte, és a dir, un pro
grama de realització. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Grup Esquerra NacIonalista, disposa de deu minuts. 

EL SR. LOPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. Normalment no solem inter

venir per agilitat en aquest debal tan Il arg, pe ro 
aquest és un punt que afecta espe ialment les nostres 
consideracions de política cultural , no podem estar de 
refon;ar les paraules que aquí s'han dit. ja, per part de l 
Sr. Nadal, en el sentit d'observar, amb molta preocupa
ció COm dins els Pressuposts no figura, efectivament, 
cap quantificació. Remetre el tema a un Fons Social 
Europeu que és, en aquests moments, una possibilitat, 
si bé remota, és, en definitiva, dir que s'esta retardat, 
preocupantment, aquest assumpte. Només a senyalar 
que significaria moIt que (Un el Pres upo 1s de l'any 
86 hi hagués hagut una partida pressupo Utria concreta, 
significaria, senzillament, que cDmenQam una acció, 
que la quantificació pot venir, efectivament, a partir 
d'un projecte, a partir d'un estudi, pero que aquest pro · 
jecte no ha de fer retardar el comen<;ament de les 
accions, ates que els ajuntaments ja ho fan amb des
peses locals, que els CC!nsells Insulars, en alguns casos, 
hi coHaboren, que l'Institut Nacional d'Ocupació, dins 
les seves propostes d'ocupació juvenil, bé, primer ocu
pació, també té previstes accions en aquest sentit i, en 
conseqüencia l'únic organisme que no actua, en defini
tiva, seria el Govern Autonom, la qual cosa és enorme
m ent preocupant. No és només la Comunita t Autonoma 
de Madrid la que té convenís amb el Ministeri de l'Edu
cació per a aquest capítol, jo els recomanaria que He
gissin c1s convenís que hi ha amb la Comunitat Autono
ma d'Andalusia, amb la de Múrcia, etc. 

Dins una societat de benestar, com moltes vegades 
ens n'omplin la boca, que tenim aquí, a Balears, crec 
que no podem obviar que hi ha bosses de miseria, de 
miseria cultural, en aquest cas, ates que hi ha moltíssi
mes persones, massa, només que n'hi hagués una ja 

seria massa, que no saben ni llegir ni escriure i, per tant 
no tenen accessos als béns de la cultura. N;o obliga a 
accions immediates del Govern i haurien d'esser pre
vistes dins els Pressuposts. 

Esquerra Nacionalista donara suport, evidentment, 
a aquesta esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si no vol intervenir cap Grup més, passarem a la 

votació de l'esmena 995, del Grup Socialista. 1 deman a 
la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es 
volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de l'esmena, 23 vots; en contra de l'es-

mena, 28 vots; abstencions, cap. Queda rebutjada l'es
mena. 

Passam, a continuació, a l debat de l'esrn ena 996 del 
Grup Socialista al Capitol VI de la S cció 13. Té la pa
raula, per defensar l 'e mena, e l S r . Nadal. El Sr. Ferrer. 
Disposa de deu minuts, Sr. Ferrer? 

EL SR. FERRER MAR!: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Amb aqueixa 

esmena d'addició, el que demanam és que es dediqui 
una partida de 10 milions de pessetes a la restauració 
de les Torres de Formentera. Com tots sabem, Formen
tera té molts pocs monuments, a causa de la pobresa 
que sempre hi ha hagut en aqueixes illes, concretament, 
tenim sis torres i bastants d'aquestes estan ja en un 
estat desastrós, i si no s'hi prenen unes mesures molt 
urgents, es quedaran en un munt de pedres, com deim 
a Formentera. És per aixo que demanam que es dedi
qui aqueixa partida de deu mllions de pessetes, que 
podria contribuir al fet que una quantitaL d'aqueixes 
torres ja enguany es pogués comen~ar a restaurar. És 
per aixo que esperam el vot favorable perque aquest 
tema es pugui portar a terme. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, grades, r . PresidenL Evidentment, to ts e taro 

pl-eocupats per le Torre de Fonnentera. i nO l1i ha 
duble que es podria aeceptar el ontengut de l'addició, 
ara bé, nosal tr e entenem que aques ta esmena 996 té 
relació am b la 997, pel que fa refel'encia al programa 

a la partida d'Ordenació del Tel'ritol'Í i, conseqüent
ment, cntenem qu molt pos iblemenl e l Cün elJer d'Or
denació d l Territori en el eu momenl podra donar 
resposta en un sentit positiu d'atendre dins les seves 
possibilitats aquest tema de les Torres de Formentera. 
Per tant, pel que fa referencia a Cultura, no hi ha roo
tiu per aeceptar-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sr. ConseJler de Cultura, Sr. Con· 

seller d 'Orclenació del Territori. Sr. ConselIer d'Eca
nomia, po in d'acord. En ha contat una historia, Sr. 



DIARI DE SESSIONS / NUm~ 66 / 4, 5 i 6 de juny 1986 1969 

Gilet, absolutament increlble, que esta en contra, com 
sempre o com moltes vegades, de la historia que ens 
va contar el Sr. Soler a la Comissió, que esta en contra 
de la historia que ens va contar fa devers cinc mesos 
el Sr. Saiz a la seva Comissió. Resulta que els 43 mi
lions del patrimoni que són a la Conselleria d'Obres 
Públiques són per a restauració deis edificis de la Co
munitat Autonoma, segons paraules del Conseller d'Eco
nomia, aquests 43 milions no són per a restauració del 
patrimoni historie, sino que són per a restauració del 
patrimoni de la Comunitat Autonoma, pero del patri
moni deis seus edificis. 1 ara ens diu el Sr. Gilet que 
a aquests 43 milions, amb un adob, les Torres hi poden 
anar, no sabia que les Torres fossin un edifici admi
nistratiu de la Comunitat Autónoma, primer punt. 

Pero és que hi ha molt més, el Sr. Soler ens conta 
a la Comissió d'Economia i Hisenda, a la Comissió, ens 
conta que segons el Pla de prioritats, el més probable 
és que aquestes torres puguin comem;:ar a restaurar-se, 
i que el Conseller de Cultura, que no es va presentar 
a l'explicació a la Comissió, té previst, amb quasi tota 
seguretat, que comencin aquestes restauracions . Senyors 
del Govern, vostes no fan reunions cada quinze dies? 
Es posin d'acord amb les prioritats, el que passa és que 
o ens con ten históries, que és el que nosaltres ens 
temem i, a posta, no podem creure res del que ens 
diuen o vos tes mateixos no estan d'acord. Si és ver, si 
és ve~ que aquests 43 milions són per a restauració de 
patrimoni historic, com voste ha dit, suposam que 
acc~ptaram l'esmena, peró si és ver, cQm deia el Sr. 
Soler, que aquests 43 milions no eren per a aixó, sinó 
que Ob~es Públiques tenia l'acció aquesta, senzillament, 
perque havia de restaurar els edificis de la Comunitat, 
no ens podran acceptar l'esmena. En definitiva, es po
sin d'acord, si jo estic equivocat, demanaré al Presi
dent que ens dugui la cinta de la intervenció del Sr. 
Soler. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, en nom del Govern. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sí. A vegades m'explic malament o 

voste no m'entén. Varem discutir, a Comissió, que hi 
havia partides per a restauració tant a Cultura com a 
Obres Públiques, i jo, si no record malament, la dis
tinció que vaig fer, va ser la següent: la previsió que 
hi ha per a restauracions a Cultura és per a edificis, 
etc. , que siguin patrimoni historico-artístic; la que hi 
ha dins Obres Públiques, en arquitectura, és per a res
tauracions, també, de tot tipus d'edificis, no d'edificis 
de la Comunitat Autonoma, sinó edificis dins la Comu
nitat Autónoma que no tenguin la qualificació de patri
moni histórico artístic, aquesta és la distinció entre el 
que hi ha a Cultura i el que hi ha a Obres Públiques. 

Si a Comissió no em vaig explicar bé, o voste no 
em va entendre, crec que és una altra cosa, pero crec 
que ho vaig d eixar m eridianament cIar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir eIs altres Grups Polítics? No. 
Sr. Alfonso, per que em demana la paraula? Perque 

la qüestió incidental .. . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Crec que s'ha produ'it una qüestió incidental. Una 

nova qüestió in cidental. 

-

EL SR. PRESIDENT: 
... estava acabada. Han parlat, han fet la defensa 

de l'esmena, s'ha contestat, per part del Conseller, en el 
torn de replica ha intervengut i en el de contrareplica 
ha tancat el Govern. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
No. Em pareix que ha intervengut un nou Conse

ller, i és una nova qüestió incidental. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, utilitzi la paraula, perque val la pena. De totes 

maneres, els vull aelarir el següent, senyors oradors: 
l'esmena que es discuteix és Torres de Formentera, 10 
milions de pessetes, i vostes em parlen de l'esmena se
güent, 997, en relació al patrimoni historico-artístic 
43 milions, es concretin, per favor, a l'esmena de le~ 
Torres de Formentera. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Nosaltres n'hem parlat perque el 

Sr. Conseller, el Sr. Gilet ho ha tret, no ho havia tret 
el Diputat Sr. Ferrer. 

~r. . Soler, voste s'ha deixat un bon tros del que 
ha dIt, 1 no es va explicar tan cIar, ni de molt, i jo ho 
comprenc, perque no era la seva feina explicar els te
mes de Cultura, s'havia d'haver presentat el Conseller 
de Cultura, cosa que no va fer, pero voste es va deixar 
una cosa, la tenc anotada aquí. Diu: «inclos en el pro
grama de restauració, segons prioritats», aixo no ens 
ho ha d~t que ho havia dit, i nosaltres esperavem que 
el Sr. Gllet ho hagués dit, i el Sr. Gilet no ens ha dit 
aixo, i, a posta, demanam als Diputats que són d'Eivis
sa, que el Sr. Cosme Vidal, President de la Comissió 
ens v~ dir que eH, si estava incIos ja hi estava d'acord, 
perque trobava que era imprescindible l'adob d'aques
tes torres, ara el Sr. Gilet ens diu que no són ineloses 
les restauracions d'aquestes torres i, a posta, encara, 
moltíssima més fon,:a dóna a la nostra esmena. 

Demanam als senyors del Govern i als senyors que 
varen fer el pacte de Pressupost, que s'ho pensin, per
que per totes les manifestacions del Consell d'Eivissa 
n?, . d~l President del Consell d'Eivissa i deIs Diputat; 
? ElVIssa, aquesta restauració és urgentíssima, si no és 
melosa, val la pena que s'aprovi aquesta esmena i la 
incIoguin. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer, per favor, respecti la Cambi-a, 
Volen fer ús de la paraula, dins el tom de replica? 

EL SR. GILET GlRART: 
" Sí, gracies, Sr. President. Evidentment, el Conseller 

de Cultura no va assistir a aquesta reunió de la Comis
sió, perque no hi va assistir cap Conseller, per tant no 
assenyali exclusivament el Conseller de Cultura. La con
tradicció, entenc que no és tal, senzillament, la diferen
cia que hi ha és una qüestió de prioritats, vos tes diuen 
que hem d'afegir un increment de 10 milions de pesse
tes, nosaltres entenem que no és possible aquest in
crement de 10 milions de pessetes, el que sí! és possible 
és atendre el concepte, aleshores, jo adquiresc, davant 
aquesta Cambra, el compromís de donar aquesta priori
tat a les Torres de Formentera. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
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Passam, aleshores, a la votaci6 de l'esmena 996. 1 
deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra d'aquesta 

csmena, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres . .i ... un moment, per favor. Durant la votació, 

facin el favor d'esperar. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor han votat 20 Diputats; en contra, 26; abs

tencions, cap. Queda rebutjada l'esmena. 
Per qüestió d'ordre, té voste la paraula, Portaveu 

del Grup Popular. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Molles gdlCics, Sr. PresidenL. Més que per una 

qüesti d'ordre, pero. en (t, ho és, efectivamcnt. és per
que se m'ha esmentat, i també vuil deixar lar, vull ex
pUcar el vol corn s'ha produH, del que es tracta aquí és 
qu .' a la omj i6, va quedar ciar pe)" parl del Conseller 
que en la restauració de monuments histories, donarien 
pri rilats, prc isamcnt, a aqueo a partida. o sigui, a 
aques l adob de le T rres de Formentenl. Ara, aqw, el 
qLIC s debatía ra afegir 10 milions, i aixo que quedi 
ciar davant aquesta Cambra, perque se m'ha esmental 
expressament, no eom a President de la Cornis ió d'Eco
n mja i Hisenda, sinó coro a President del Consell In
sular d'Eivissa i Formentera. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESrDENT: 
Aquesta Pre iden.cia entéo, després d'aquestes ex

plicacions , qu tanl el propo it del Grup O ialista com 
e l propo it del I,"Up Popular és, precisament, a ndre 
aquesta necessitaL, que la consideren v rladeramenl im· 
peri sa, ara bé, ql1anl a l'esm~na com a tal. eom a tal, 
no I'han aprovada vostes. 

Entram en el debat ele l'esmena 998, 997. 
Sí ... 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
VoLdríem demanar que aque ta smena s'agrupi 

amb la 1.066, que és el mateix, pero al revés, és a dil'o 
una és d'addici6, i l'aUra, per la mateixa quantitat i els 
ma teixo concep s . és de reducci6. 

EL SR. PRESIDENT: 
Queden agrupades, atenent la seva petició. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President , Sre . i Srs. Diputats . Presentaro dues 

e menes. una de upre i6 de la Secció 17, subprogra
ma 0801. de Manlenimen t de Patrimoni Arquileclónic, 
de 43 milions de pessetes, juntament amb una altra es
mena d'addici6 de la Secció 13, subprograma 0301, d'in
erero n1 de 43 milions de pes ete de ReSlaul'ació de 
Palrimoni His lo rico-a rLLslic. 

Bé. p r que pre entam aquestes clues esmenes? Le 
presentam, perque reim qu la restauració del patri
moni arquitectonic i del patrimonj historico-artístic. ha 
d'estar dins la Conselleria de Cultura, i creim que ha de 
s r la . onsell eria de CulLura, juntament amb la Comiso 
siú de Patrimoni,. la que dictamini les prioritats en el 
tema de restauració del patrimoni historico·arlísti . És 
indubtable q le l es necessitats de le nostres iUes. de 
re lauració del patrimoni historico·arlístic s n molt ele· 

vades, i aquesta restauraci6 creim que és prioritaria, a 
aUó que aquí se'ns podria dir que, j setns ha dit abans, 
que són dues qüestions distintes, una de restauracio de 
patrimoDl historico-artístic, i l'a]tra de restaura ció de pa
trimoni arquitectóruc. Creim que el patrimoni bistori
co-artístic, avui en dia, incIou la restauració de gaire15é 
tots els edificis d'un valor arquiteetonic considerable, 
d'un valor arquitectónie valorable, per tant, nosaltres 
creim que la Conselleria d'Obres Públiques hauria d'ac
ceptar aquesta supressió, aquesta disminució de 43 mi
lions de pessetes, que nosaltres, l'únic que demanam, 
na que es llevin aquests 43 milions de pessetes, sinó que 
s'afegeixin, s'addicionin al muntant de la partida de la 
Conselleria de Cultura per a la restauració del patri
mani historico-artístic. 

Són maltes les necessitats que hi ha, són molt poes 
els doblers, Sr. Conseller, voste ha sortit moltes vega
des i s'ha queixat de la falta de doblers per a la restau
ració del patrimoni histólico-artístic, les necessitats que 
té són molt elevades, i aquí pareix que som nosaltres 
qui hem d'intentar ajudar la seva Conselleria, quan són 
els seus mateixos membres, els seus mateixos com
panys de Govern qui la intenten rebaixar. Són unes par
~ides que són realment seves, que jo cree que és vos te, 
Juntament amb les prioritats que la Comissió de Patri
moni Histórica-artístic dictamini, qui ha d'ordenar la 
restauració o donar suport, amb subvencions, tant a 
institucions com a particulars, la restauració d'aquests 
edificis o d'aquestes obres arquiteetoniques, i no creim 
que sigui bo qu~ hi hagi dues Conselleries amb pro
grames o intencions distintes, amb valoracians distin. 
tes i amb cancepcions distintes, les que per dos caires 
distints, vagin donant subvencions o vagin actuant en 
materies de restauració. Creim que s'han d'unificar cri
teris, creim que seria moIt més positiu que voste ten
gués, en !loe d'aquests 47 milions de pessetes que voste 
té per a actuacions directes, tengués 100 milions de 
pessetes, els 43 milions que té la Conse!leria d'Obres PÚ
bUques, tengués 100 milions de pessetes i que pogués fer 
una campanya re9-Iment important de restauració del 
pa trimoni histórico-artístico 

Sr. Conseller, nos al tres creim que aixo, no només 
seria bo, sinó que és de sentit comú, que s'unifiquin els 
criteris dins un mateix Gove.rn i, per tant, nosaItres 
creim que aquestes dues esmenes que presentam, són 
dues es menes que s'hauríen d'aprovar per racionalitzar 
un poquet aquest Pressupost. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té voste la 

paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: '. 
Gracias, Sr. Presidente. Sras. i Sres. Diputados. Me 

permitirán que sea yo quien conteste en este casa y 
no el Conseller de Cultura, puesto que en definitiva de 
lo que se trata es de una reducción de 43 millones de 
pesetas del presupuesto de la Sección 17 para traspa
sarlo a Cultura. 

El Sr. Nadal, muy hábilmente, ha estado escamo
teanelo mezclando los conceptos para, al Pinal, no 
d jar clara cuál es la intención de esla propuesta, 
además. creo que es perfectamente aceptable, es una 
teor.ía suya, y y . n cierta forma, se la voy a aceptar, 
pero J'e que tenemos que ser conscientes de qué es lo 
qu e propone, lo que está escrito, Jo que se dic cla
ramente. 

~--------------------------------------..... 
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Cuándo se hace una propuesta en la enmienda 1.066, 
de supresión en la Sección 17, dice: «tratándose de que 
es mantenimiento del patrimonio arquitectónico» -di
ce- «tratándose de una partida para la restauración 
del patrimonio histórico-artístico, similar a las de la 
Conselleria de Cultura, es lógico que se sume a sus do
taciones». Sin embargo, en la de Cultura, habla de pa
trimonio histórico-artístico. Yo creo que aquí son dos 
conceptos perfectamente diferenciados, por lo menos, 
a nivel de presupuesto, entre el mantenimiento del pa
trimonio arquitectónico y el del patrimonio histórico
artístico. Eso, tradicionalmente, ha venido siendo así, 
desde hace muchos arras, el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección 
General de Arquitectura, se tenían repartidas, para bien 
o para mal, eso es otro concepto, que ya digo, que po
dría ser admisible su teoría, dos conceptos relativamen
te diferentes entre el patrimonio, simplemente, patri
monio arquitectónico, que pueden ser edificios u obras, 
o murallas, o torres, o caminos , como el camino d'Es 
Barranc, en Sóller, etc., que se piensa arreglar con car
go a esta partida, y otra cosa eran los monumentos his
tó¡-ico-artÍsticos, clasificados como tales que restauraba 
el Ministerio ele Cultura, y frecuentemente, había con
venios de colaboración entre ambos para repartirse los 
fondos entre uno y otro. 

y el hecho es que, la partida que en estos momen
tos está en la Conselleria de Obras Públicas, es la que 
procede del Decreto de Transferencias como inversión 
de reposición al Decreto de Transferencias, por lo tan
to, era una partida que, en principio, era específica, 
iba a esta transferencia de conservación de patrimonio 
arquitectónico incluida específicamente en el Decreto 
de Transferencias y que fue adscrita a la Conselleria 
de Obras Públicas. 

En consecuencia, es perfectamente razonable que 
estén diferenciadas las dos partidas, ahora, aquí hay 
dos planteamientos distintos y hemos de ver cuál es 
el planteamiento que se hace. Uno es el que tengan que 
estar unidas, y que entonces no se haga esta diferencia
ción y, en contra de lo que venía haciendo el Gobierno 
Central, no tenemos porqué repetir miméticamente la 
organización administrativa del Gobierno Central, aquí 
podrían unirse las dos funciones en la Conselleria de 
Cultura . Bien, eso es una cosa que es admisible, en 
principio, la verdad es que en estos momentos todavía 
estamos continuando con programas, algunos de ellos, 
concretamente en Menorca, en la restauración del Claus
tro del Carmen, estamos continuando programas inicia
dos por la Dirección General de Arquitectura, y no ha 
parecido oportuno políticamente, todavía, proceder a 
una reestructuración administrativa que en su momen
to puede hacerse, pero prudentemente. El Gobierno ha 
considerado que lo importante era asumir las competen~ 
cias transferidas, ponerlas en funcionamiento para que 
no hubiese un decalaje, no hubiese una parada en el 
funcionamiento de los servicios, y después plantearse, 
can la necesaria prudencia y tranquilidad, no hay nin
guna prisa, una posible reestructuración administra
tiva, y esto lo digo y lo tendré que repetir esta tarde, 
cuando se traten otras propuestas de ustedes, relativas 
a cambio de funciones de una Conselleria a otra, cree
mos que no es el momento, la Ley de Presupuestos, 
para poc\crJ0 hacer. El Gobierno ti ne que plan teárselo, 
e lo ti ne pla n leaQ y en el momento oportuno, pro

bablem e n te, proceda a una ree t ructuración de compe
tencias adm in istrativass en lre unas Consellerias y o tras. 

Eso vale para aguas, para resíduos sólidos, para res
tauraciones, etc. 

Entonces, podría ser un planteamiento que estu
viese en Cultura, eso se admite perfectamente. Pero 
bueno, otra cosa es el traspasar de concepto a concep
to, porque usted a continuación ha dicho, Cultura tiene 
una partida para restauración del patrimonio histórico
a rtístico muy baja para sus necesidades, 47 millones 
que tiene no le bastan, las necesidades son muy supe
riores y entonces, lo que pretendemos es incrementarla 
en 43 más, en detrimento de este otro patrimonio arqui
tectónico; porque otra cosa sería si dijera, señalamo::, 
una partida única de restauración de edificios, entonces 
sí cabría, pero mientras estén con esta denominación, 
y ustedes formalmente lo han planteado con las dos 
denominaciones distintas, resulta que su propuesta se
ría de anular cualquier partida destinada a conserva
ción del patrimonio arquitectónico y cargarla toda en 
el patrimonio histórico-artístico. Las funciones son dis
tintas, en este momento, la definición corresponde a 
partidas diferentes, y entiendo que, de ninguna forma, 
podría aceptarse esto, otro planteamiento sería, eviden
temente, que las dos partidas, con su nombre determi
nado, y con esta cuantía o con otra cuantía estuviesen 
juntas en la Conselleria de Cultura. Creo que esto, 
como le he dicho, no se lo ha planteado el Gobierno en 
estos momentos, creo que no es el momento, la Ley de 
Presupuestos, aunque sí es una postura que quizás sea 
lógica y razonable y que, desde luego, hemos tomado 
nota, y ya nos lo habíamos planteado en algunas reu, 
niones de Consejo de Gobierno, para que se pueda 
plantear en su día. Ahora bien, en este momento, creo 
que son dos programas distintos, las Torres de For
mentera y otros muchos temas, temas ele iluminaciones 
de conjuntos, etc., san proyectos que, hasta ahora, se 
han conceptuado como diferentes, que en la definición 
vienen como diferentes, con partidas presupuesstarias 
diferentes, y entiendo que no debe de aceptarse esta 
enmienda tal como se plantea, porque representaría que 
uno de ellos se quedase sin partida en beneficio de otra 
partida. 

Está muy necesitado el patrimonio histórico-a¡-tís
tico; yo no lo pongo en duda, el Conseller de Cultura 
es consciente, tan consciente como yo, pero bueno, las 
necesidades son casi infinitas, no en esta partida, sino 
en muchísimas más partidas, lo que pasa es que los 
recursos son limitados, ha habido que distribuirlas, y, 
en este momento, el Gobierno entiende que la distn
bución que ha hecho entre 47 para una partida y 43 
para otra es lógica y es asumible, que usted pretenda 
que los porcentajes sean diferentes, evidentemente, cual
q~ie~ p~rtida se puede aumentar y cualquiera se puede 
dlSmll1Ulr, no son verdades absolutas ni unas ni otras. 

Muchas gracias. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí, Sr. President, Srs. Diputats. Jo li agraesc, Sr. 

Saiz, l'explicació que ens ha donat, és la primera expli
cació raonada que se'ns dóna, avui matí, a una esmena, 
malgrat no hi estiguem d'acord. Pero, li agraesc que, 
almanco, hagi sortit a donar una explicació raonada j 
DO a dir que no. 

Jo, realment, és cert que l'Administració Central 
té aquesta distribució, és una distribució amb que nos
altres, jo, personalment, no hi estic d'acord, crec que 
és un error, crec que és un error i un error greu de 
dispersió de for<;:a i de dispersió de possibilitats, i crec 
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que s'haurien d'unificar les partides de res tauraci 6. 
Pero, realment, a més, les obres que vos te pot restau
rar o mantenir i les que pot restaurar o manlenir la 

oDselleria de Cultura, són les mateixcs, diguem, la 
mateixa catalogació d'acord amb la darrera Llei de Pa
trimoni de juny de J'any passa t, aques tes obres, to tes 
les obre que voste pugui fer sÓn catal.ogacles de patri
m ni b'i lbrico-artístisc, lote són bres catalogades, 
per tanl, a la realitat no 11i ha una dis linció entre 
unes obres ¡les alt'r S obres; s'han dividit vostes, di
guem, le compelencies, s'han dividit els doblers i an 
per camias dis tints per ventura, per acons guir U~la 
mateixa cosa, pero per camins distints, la qual cosa 
fa que le pos ibilHats s iguin menors, perque no eS 
poden acometre re tauracions ilJlportant per cap el 
les dues Con lJe ries. 

Tal J que sigui res lauració, lant res lauraci6 di
reCla, com üluminació, com ,ornamenl aci6, CClm jar
dins, al vo ltant ele monuments, lot aixo és dios la L1ei 
de Pa lrimon i Hislorico-artístic, p er tant , la Con elleria 
ti Cultura perf Clamen t pOl assumir aq uestes campe
leneies en distorsionar, en absolut, sense fOl"<;ar, en 
absolut, ni la nomen la tura, ni les competenc ics de 

elleria, Nosallr -s creim que el que realro. nI 
qu la Consell tia eI'Obres Públiques Paci 

aque t labor , aix é fon;ar un poquel 1 tema, nos
allr _ cr eim que la Conselleria d'Obres Públiques t é 
une labors molL importants, per venLura és una d · 
les Conselleries b asiques dins tOl Govern i més dins 
un" Govem Autonomi ) pe t-b no cJ'cim que sigui la eva 
labor la d'atendre la ¡-estauració de les TOrre de F r 
mentera, quan creim que aque ta restauració ha d'anal' 
contro.lacla per Ul1S tcknics de la Conselleria de Cultu
ra, per uns tecnics de la Comissió de Patrimoni Histó
rico-artístic, s'ba de fer amb uns canons de restaura
ClO, j norm.almel1t aquest assessors els té el Minis
l ri de Cultura, la onselleria de Cultura, en aque t 
ca , i per tant, creim que n és bo que es fad aqu s
la divis ió. Creim que despré de tres anys, aquesta re
modelac ió de funcions d ins el Govero ja es podría ha
ver fet, vos tes mateix'os ban dit que ho han djscutit 
elins el Cansen ele Govern, nosaltres creim que 11.0 és 
gen difícil pa sar una quantitat d'una partida a l'allTa 
quan la Llei de PatJimoni contempla que tote les 
obres aquestes sÓn inclose dins el qu és la restaura
ció del patrimonio 

Per tant, nosaltres creim que, bé, la seva exposició 
ha estat una exposició correcta, que agra'im, pero en
tenern que no és correcte el p lantejament i que seria 
moJI mé positiu per a la Comunitat que tota la res
lauració estigués cenlralitz.ada i estigués reta amb uns 
maleixos criteris i ~mb UDS mateixos tecnics i amb tffi 

mateix control i nó baver de duplicar les forces en 
dues Conselleries distintes. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President. Sí, siro.plement per confirmar-li al 

Sr. Nadal que, efectivament, jo pens que el seu rao
nament és admissible, que aquesta dispersió d'esfor
c;os no és bona, que no hi ha cap inconvenient que ho 
fes la Conselleria de Cultura, és a dir, és perfecta
ment possible i possiblement ho faci en un futur, pero, 
continuu repetint que aixo representa una modificació 
de l'estructura administrativa d'ambdues Conselleries, 
que en aquest moment no es pot fer dins la Llei de 

Pressuposts, que aixo s'ha de plantejar d'altra forma 
i , en aquest mament, amb l'estructura actual, no es 
pot admetre aquesta esmena. Cosa distinta seria si per 
a I'any que ve es presentas ja una estructura adminis
trativa distinta dins la mnteixa Llei de Pressuposts, 
aleshores seria el moment, tal vegada, d'acceptar una 
esmena que ja no seria necessaria, pero, en aquests 
moments, pensam que els raonaments són admissibles, 
no vol dir que siguin assumibles del tot, pero són per
fectament plausibles i, en el seu moment, el Govern, 
guan ho consideri oportú, s'ho plantejara 1. sense cap 
dubte, pensam que el moment oportú no és ara, sim
plement. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores, passam a la votació, i votam, conjunta

ment, les esmenes 997 i 1.066. 
1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Díputats que vo

tín a favor d'aquestes dues esmenes, es valen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Díputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'a b tenen? No o'hi ha. 
A favor, 23 vots ; en contra, 26 vots ; absten ions , 

cap. Qu den rebutjades aquestes dues esmenes. 
Passaro., a contÍJ1Uació, a l clebat de J'esmena 998 

del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar aques
la smena, en relació a la restauració elel Castell d'Ei 
vissa, lé la paraula J Dipulat Sr. Antoni Costa. 

Disposa, Sr. Diputat, el'un temp de deu minuts . 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. Presidenl, Sres . i Sr . Diputats. El tema que 

en ocupa és un te.ma que ha provocat una llarga preo
cupació en el temps a ls ciutadans d'Eivissa i, e pecial
m nI a la genl que esta conscienciada de la importan
cia que té el nostre patrimoni artístico Sense a llargar
me massa, voldria poder fer algunes refercmcies a les 
actllacions o intents de restauració d'aquest Castell, 
que hi ha bagut en els darrers temp . 

En aquest Castell, que va ser lliural pel Ministeri 
de Defensa a l'Ajuntament d'Eivissa, hi ha hagut in
tents de restauració p er part del Consell Insular, que 
no es varen poder dur a terme perque ¡'Ajuntament 
d'Eivissa posa va traves legals per dur a tenne una ac
luació en cessi6 d'ús al Consell Insular, i no es va fer, 
a lmanco que nosaltres coneguem, en absolut, cap ges
tió davaot del Ministen de Defensa perque canvias la 
clausula que impedia dllr a terme una roillora en ces
s ió el'ú al Conse ll Insu lar. Posteriorrnent, i ja dins 
aqucst Parlament, hi ha bagut r eiterades manifesta
cions per part del Conseller de Cultura dient que es 
d urien a terme restaura ions parciaIs en aquest Ca s
tell d'Eivissa. Aixo ha estat a preguntes del Grup So-
ialisla i a peticions dins la Comissió de Cultura, rej

teradament, com ja he dít. 

Continuará 

-'--------------------------------....... 
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