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Continuació 

Som al darrer any de legislatura, queda un any 
escas, i sis mesos despres de l'aprovació d'aquest Pres
supost, i no s'ha fet ni una sola actuació sobre aquest 
monument histórico-artístico Quasi ens atreviríem a 
dir que lamentablement estava molt més ben cuidat 
qu an estava en mans de l' Exercit, del Ministeri de De
fensa que des que ha estat 11iurat, perque se'n fes un 
ús cultural, a una institució civil, com és l'Ajuntament 
cl.'Eivissa. 

Aques t C3stell, que és una obra importantíssima, 
esta caicnt en part importants, amb impassibilitat pcr
'nan(~nt de l'Ajuntament el'Eivissa, en primer lloc, que 
hi. té una responsabilitat directa, del Consell Insular 
d'Eivissa, que hi té una responsabilitat subsidiaria, i 
ele la Comunitat Autónoma que també hi té un" res
ponsabilitat totalment directa, pel fet de ser qui té les 
C'ompetencies sobre la restauració del pa!rimoni artís
tic. 

Quan varem fer aquesta esmena a Comissió, jo h e 
de t-ecordar que el President ele la Comissió, President 
tap1bé del Consell Insular d'Eivissa i Fonnentera que 
llavia mostrat la preocupació per aquest tema dins el 
ll1atcix Consell, i que la va mostrar també dins la ma
t.cixa Comissió, va ac1duir que l'esmena que presenta
n . l'esmena d'addició elel Grup Socialista era insufi
r:i.ent per dur a terme una restauració en aquest mo
nun"ent ja que les obres a realitzar-hi eren molt im
pnrtants i, efeclivament, és així, perque, si no record 
malament, hi ha un ~lrojecle de l'arquitec tc Elies To
nes, que pujava al voltant de 300 milions ele pessetcs 
;, per tant , nosaltres acceptavem o varem proposar que 
.<,'acceptas una transaccional en el sentit d'augmentar 
Jquesta partida de 20 milions de pessetes a 60 milions 
de pessetes, aquesta gestió va donar, com a resultat, 
oue dins la Comissió quedas aparcada aquesta esme
!" '" per rer, per adequar consultes amb el Conseller de 
!, ~\l ltura . . 

La nostra sorpresa és quan arribam a la Comissió, 
alla on ja s'havia de prendre una decisió i se'ns eliu 
que; no solament no estan disposats a augmentar la 
p3rtic\a, sinó que no s'accepten, ni tan soIs, els 20 mi
lion:, .els escassos 20 milions que proposava el Grup 
Soctaltsta en aquest sentit. Evidentment, aixo ja era 
una cosa que nosaltres no esperavem, en primer lloc, 
p~rqu:~ s~bem les preocupacions que hi ha per part 
cllllstltuclOns, que .J3 he esmentat anteriorment, i per 
pél.rt de persones que són en aquest Parlament, i, en 
<;egon lloc, perque clesprés de les reiterades promeses 
elel Conseller ele Cultura, no creiem que deixassin 
::\questa partida sense res. Se'ns va adduir, com a jus
tifícació, que hi havia signat un conveni amb el Mi
: !isteri de Cultura, conveni que, per cert, inclou les 
'l1ateixes quantitats que hi havia 'ja per fer aquestes 
¡'es tauracions abans que vos tes fossin Diputats i, ni 
can soIs, estas sin en política, segurament, perque enca
ra no hi estaven, i que encara no se n'ha executada 
cap, amb la qual cosa, evic\entment, vostes hi tenen 
una part de culpa bastant greu, una culpa subsidiaria 
perque vostes ten en la responsabilitat política de dur 
;:) terme aquesta gcstió. 

La quantitat que s'incIou elins aquest conveni a 
executar en els anys 85 , 86 i 87, és de 55 milions de 
pessetes, 55 milions de pessetes per executar en aquests 
tres anys, i els agrairia tot c\éu que prenguess in nota 
de la xifra, perque és molt important. O sigui, que la 

__ ~~Á~ __ ~ ______ _ 

previslO que té aquest Conseller de Cultura de realit
zar en accions sobre el Castell d'Eivissa durant aquests 
tres anys, perque se'ns va remetre a aquest conveni, és 
de 55 milions de pessetes. Tal vegada vos tes el que en 
realitat volen és que el Castell caigui, perque aquesta 
sera la situació si vos tes només inverteixen aqu.e ta xi
fra en aquest important monumento 

Nosallres demanam que ree nsiderin que repren
gu in la seva posició inic ial, de fer una lransaccionaL, 
I'n el s ntit d'augmenLar la partida que proposa el 
"-UP Socialista i de dur a terme una actuació seriosa 

~obre aguest monumcnt his torieo-arllstic, eombiJ1ant-
11 amb la quanlitat que hi dedica el Mini leri de 
Cultura i, en aquest sentit, esperam que prosperi aques
ta Esmena. 

Mol tes de gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracics, Sr. Prcs idc:'I1L Al final de la seva inter

ven ' i:'l, Sr. Costa, m'ba aclarit ¡'única illstituc.ió que 
['altava, pcrque voste ha clonal re pon abilila Ls sobre 
e l astelL dtE'ivi 'sa a l'Ajunlamen't d'Eivis a, al on
~ 'll ]n '~t lar tl'Eivi a i . rm nLera i a la Comunitat 
l.ut6noma, o a la Conselleria de Cultura, concretament, 
i ha deixat la institució realment responsable, la ins
,il tdó que firma e ls eonvenis ¡que llavors resulta 
q uc no els compleix, coner Lamen t. e·n el cas elel as
leH el' - ivis5=u, q te és el Ministeri de ultura. Vo Le 
tlill o ha [el r fer'ncia que no alLres no hem fet per 

:11 q ue " 1 Ministeri compUs, i aixi) tlo é ce rL. En pri-
11 er !loe, el Mini leri de Cultura, quant a la Seu ele 
Mallorca, de Pnlma de· Mallorca, ha omplil amb un 
imp rL de 25 mi lions de pes etes, el Castell de BeHver, 
cm pare ix q ue era en 15 milions de pcssele , no do
l1in per certa la ql1anlifal , Ca'n Comassema, d I 75 
mU ion de pessetcs, al fina l. em pareix que han 'sLat 
'Ui, i el CasI' 11 c!'Ei ¡ssa. 1 Cas te11 d'Eivis a, ara rc
sl1lLa que, d'nc rd amb le manifestacions del Miuiste
ri de llllura, no té dolaci6 l)reSSupost~Tia per a1en
<Jl'e-lt ; miri per on, I'única institu ió, que é e 'l Mi-
11'isleri concretamenl r esponsable, ara resulta qu no 
té doblers, i com que nO té dobler per complir els 
seu propis convenís, voste vol que la Con eIleria d'Edu-
ació i Cultura hi decliqlli eIs doblers que el Ministeri 

. 'ha compromes a dedicar-hi dllrant tres anys i no ho 
ha fe l, em par ix que és una abso lu ta incongruencia. 

El que ha de fer I Ministeri ele Cul turí:'\, i amb 
aixo empen em ¡ fcim tol e l possible, fins i tot, li re
querim que Ul1a vega da per tote adjudiqui aquest pro
jede el J r. Elie Torre, amb el percentatge o amb 
les facilitacions que siguin necessaris i cornenci aques· 
Jn res tnuració. Li 11 de dir, si no 'te ord malamcnt, 
que l'Ajul1lam nt d'Eivi a hi va dedicar 5 milions de 
P' se les 1'any pas al, preci ament, a atendre les ne
ce i(alS que hi podien existir qllanl a aquest Ca l 11. 
Jo 110 omprene COI11 voste encara manté aquesta es
mena qllan esta acusanl indirectament el seu Govern 
Socialista d'baver incompli t un eonveni signat, precisa
ment. pel Sr. Solana, quan el que hauría de fer seria, 
t:lmbé, ajuclar-nos a nosaltres que el Ministeri de Cul
tura habiliti les partides pressupostaries, no només és 
18 Consclleria de Cultura que pot tenir problemes 
rressupostaris, segons veim, perque efectivament aten
gui aquesta obra que ha convengut firmada i que ha 
convengut arreglar ¡restaurar. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President, Sr. Conseller. Quan no es tenen 

raons es tenen balons i es tiren per amunt. 1 voste el 
que fa és tirar balons per amunt amb una competen
cia que és exclusiva seva de fa dos anys, i voste no 
pot dir mentides aquí, no pot acusar el Ministeri de 
Cultura d'incomplir un conveni que va firmar voste 
amb la seva voluntat i que té duració fins a l'any 87 
inclos, i el va firmar voste, no el va firmar només el 
Sr. Madariaga, és voste quí ha de respondre davant 
d'aquesta Cambra deIs compromissos que signa, i el 
va firmar voste amb una filosofia determinada. 1 a una 
de les partides d'aquest conveni, vaste la va reduir 
per dedicar-la a una restauració a una obra d'aquesta 
illa. Que em pareix bé, tal vegada, tal vega da és així 
i és necessari, pero el que no pot fer voste és evadir 
la seva responsabilitat. I, en qualsevol cas, el que no 
padem fer els que tenim per missió gestionar els inte
ressos de la Comunitat és permetre que una obra de 
la importancia del Castell d'Eivissa s'estigui destruint 
permanentment davant de la impassibilitat, i torn a 
repetir, en primer lloc, de l'Ajuntament d'Eivissa que 
és titular d'aquesta obra, que li va ser cedida, i de les 
altres institucions autonomiques i nacionals, pero s'ha 
de recordar que les institucions nacionals no hi tenen, 
en absolut, cap competencia directa, que la ten en a 
través de convenis proposats per vostes, i que vostes 
són els que han de propasar aquests convenis i els que 
els han de firmar, si no tenen la capacitat política per 
dur a terme aquesta gestió, s'ho plantegin seriosament 
perque sapiguen tots que és el que fan vostes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol tancar? 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Primer de tot, li record 

que l'actual Ministre de Cultura en funcions és el Sr. 
Javier Solana de Madariaga, ha' deixat el primer llinat
ge. En según lloc, voste no m'acusi a mi del que no 
ha complit el Ministeri de Cultura, voste em de mana 
que la Conselleria de Cultura dediqui 20 milions de 
pessetes alla on el Ministeri de Cultura té l'obligació 
firmada, perque no només el vaig firmar jo el conve
ni, també el va firmar el Ministre de Cultura, de com
plir amb aquesta partida concreta de restauració del 
Castell d'Eivissa, i la responsabilitat, en aquest mo
ment, de l'incompliment és del primer i legitimat ac
tivament per fer-ho, que és el Ministeri de Cultura, el 
que ha de fer la Conselleria, el que ha fet i el que 
continuara fent és que compleixi el conveni, requerir 
que compleixi el conveni, no només per al Castell d'Ei
vissa, sinó per a les altres tres obres que són de la 
seva responsabilitat, i no sap voste el que ens va cos
tar que complís amb Ca'n Comassema. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Per qüestió d'ordre? 
Pero, aleshores esperi primer el torn de menor ... 

Sí, molt bé, de menor a major, que el poden tenir tots 
els Grups. 

Per qüestió d'ordre? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Per qüestió d'ordre dernan que es llegeixi l'apar

tat, la clausula segona del conveni subscrit entre el Mi
nisteri de Cultura i la Conselleria de Cultura de la Co
munitat Autonoma de les Illes Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
El poden fer arribar a aquesta Presidencia? 

EL SR. COSTA COSTA: 
Al qual s'ha fet una referencia, dient que s'havia 

incomplert un conveni que jo consider que no esta in
complert, per tant, deman que es llegeixi. 

EL SR. PRESIDENT: 
Es pot fer arribar a aquesta Presidencia? 
(Pausa). 

LA SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
"Segona.-De la seva banda, el Ministeri de Cultu

ra, a través de la Direcció General de Belles Arts i 
amb carrec a les dotacions pressupostaries d'aquest 
centre directiu, ha de procedir a restaurar durant els 
anys 1985, 1986 i 1987 els monuments histories o ar
tístics que s'indiquen a continuació per un total apro
ximat de 210 milions de pessetes, d'acord amb la di s
tríbució que s'hi expressa. En aquesta suma s'hi han 
de considerar inclosos els honoraris per a redacció del 
projecte i direcció d'obra. 

La Seu de Palma de Mallorca, 40 milions. 
Castell de Bellver, a Palma, 40 milions .. 
Ca 'n Comas serna, d'Eivissa, 75 mílions. 
Castell d'Eivissa, 55 milions. 
TOTAL: 210 milions». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 

. Continuam el debat, feta lectura del precepte per
tinent. 

Sr. Sebastia Serra, té voste la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, ha estat molt aclaridora aquesta lectura 

d'aquest segon apartat del conveni. Bé, la veritat és 
que, el primer de tot, el Castell d'EivÍssa, certament, 
cau i, per tant, és urgent la restauració, ara, nosaltres 
creim que el Ministeri de Cultura mereix una bona bat
culada, i el Conseller, pentura, hauria de partir a Ma
drid amb una bona maleta a cercar aquests milions, a 
veure si els duo I. en aquest sentít, nosaltres propug
nam per una entesa global en aquest sentít i, bé, la 
verítat és que de manar 20 milions més a aquests 75, 
potser que aixo ja s'ajustas al que deia el Sr. Vidal 
de les necessitats una miqueta, encara no, pero vaja, 
per comen¡;:ar les quatre pedres, ja pentura comen¡;:a
rien a bastar. En aquest sentít, nosaltres sí que creim 
que els 20 milions es poden intentar aportar, ara, 
d'aquest debat, el que veim clar és la responsabilitat 
compartida, pero que hi ha una responsabilitat basica 
del Ministerí de Cultura. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dins el tom en contra, té la paraula. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
En contra no, amb tots els respectes, Sr. President, 

sinó senzillament per reafirmar el que s'ha dit aquí, 
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pero sobretot el que s'ha dit per part del Conseller, 
pero, sobretot, per matisar alguns conceptes, perque, 
lamentablement, no era el terreny on es volia entrar, 
pero se'ns hi ha dut, i no hi tenim cap inconvenient. 

Com a President de la Comissió vaig dir exacta
ment que 20 milions eren pocs, ho tom a repetir aquí, 
el Sr. Serra, que m'ha mirat i ha dit, els 75 més aquests 
20 podrien atracar-se a la quantitat, continuu dient que 
no, aquests 20 són una quantitat irrellevant, perque, i 
aixo em permet matisar un poe el que ha dit el Sr. Cos
ta, amb la qual cosa, al fans, hi estam d'acord tots els 
eivissencs, encara que no a imputació de possibles res
ponsabilitats, que és que no són 300 milions la rehabili
tació del Castell d'Eivissa, el Castell d'Eivissa, avui en 
día, esta la rehabilitació prop deis 1.000 milions, i el 
projecte del Sr. Elies Costa es referia a la casa, con
crelament, a la casa del Governador. Per aixo, reafirm 
que els 20 milions de pessetes són una quantitat irre
llevan t i ha torn a repetir aquí. 

Ara, quant a la passivitat de les institucions, i aquí 
bem de fer una altra matisació, ja que hem entrat en 
aquest terreny, l'Ajuntament d'Eivissa, no és que es 
negas a cedir en ús una part, la casa del Governador al 
Consell Insular, al que va negar vn ser a cec1ir-ho en 
propietat, i la quantitat que podia aportar el COllsell 
Insular era del fons patrimonial per a adquisició de pa
trimoni, és una petita matisació, pero que és important, 
perque l'Ajuntament d'Eivissa no es va negar. Quant al 
Consell, aixo demostra que no hi ha hagut cap passi
vitat, perquc fins i tot estava disposat a posar el fans 
patrimonial que havia rebut o una part del que havia 
rebut quan la constitució del Consell per ajudar la res
tauració. 

En altre ordrc, jo puc dir que la responsabilitat sí 
que és del Ministeri de Cultura, com voste habiliclosa
ment ens ha fet creure a tots i reafirmar-nos en aixo 
quan ha fet llegir aquest segon punt o apartat del con
veni, que. sense cap dubte, jo desconeixia, pero aixo ho 
ha reafirmat. I li puc clir més, a causa que el Ministeri 
de Cultura no fa aixú, fins i tot amb aquesta passivitat 
que voste acusa la institució insular .d'Eivissa, hem anat, 
ni més ni manco, i hi ha una proposta concreta a la 
Comissió Illes de la Comunitat Economica Europea, 
que es reunidl a Eivissa els dies 12 i 13 d'aquest mes 
per elevar-ho al Consell d'Europa, i que el ConselI d'Eu
ropa es faci carrec de la protecció de Dalt Vila, perque, 
pel que es veu, el Govern Espanyol, que va peI' tan bon 
camí, no ha arribat a trobar els diners per arreglar 
aq uest Castell d'Eivissa on, torn a repetir, la responsa
bilitat maxima és del Ministeri de Cultura. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té la paraula, dins el tom de replica. 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sí, Sr. President, mol tes graCJes. Bé, en primer 

lloc, acceptar algunes matisacions que s'han fet, per
que són correctes, són més precises, quant que l'intent 
de restauració per part del Consell Insular, efectiva
ment, venia del fons patrimonial i que, per tant, l'Ajun
tament, que creía que aixó incorria en iHegalitat en un 
informe del Secretari, va considerar que no es podia 
dur a terme, pero, pero, quilles gestions polítiques - i 
aquí ve la passivitat- es varen fer davant el Ministeri 
de Defensa per canviar, per canviar la clausula que 
fe ia possible, que hagués fet possible que aquesta ins-

titució hagués participat en la restauració? Aquí entra 
la passivitat. Quines gestions concretes han fet les 
institucions a que voste s'ha referit davant del Minis
teri de Cultura, en els darrers quatre anys, des que es 
va per bon camí, Sr. Vidal? Quines s'han fet davant 
el Ministeri de Cultura perque es dugués a terme la 
restauració del Castell d'Eivissa i Formentera? Les úni
ques, i aquesta partida hi era, ha tom a repetir, abans 
que el Sr. Gilet ni tan soIs fes política, que mentres
tant aquests quatre anys, suposam, que alguna cosa 
ha apres i que ja ha indos, en el darrer any, en el Pres
supost, aquesta partida com a restauració, i ha inc10s 
una partida que era prevista ja en el 82, i de qui és la 
responsabilitat de les prioritats quant a la restauració 
del patrimoni histórico-artístico Vostes diuen que la res
ponsabilitat maxima és elel Ministeri de Cultura, no, Sr. 
VicIal, no, Sr. Gilet, rúnica responsabilitat sobre el pa
trimoni históric en aquests moments, la competencia 
efectiva sobre el patrimoni historie de les Illes Balears, 
13 té el Govem Balear, la té el Parlament Balear, per 
nixo, ha discutim aquí. Que vostes puguin signar con
venis amb el Ministeri de Cultura o amb qualsevoI 
altre organisme de caracter nacional, aixo és una a]tra 
qüestió, peró la competencia sempre la tendran vos tes 
¡ qui dóna els acords en aquests convenis, sempre se
¡-ao vostes. 

No vulguin tirar, com he dit abans, pilotes fora, el 
tema és seriós, i estam tots d'acord en el fons, cer
Cjuem la manera de solucionar-lo i no intentem ara dir 
que el Consell d'Illes, ele Regions d'Europa restaurara 
aquest Castell, voste sap, Sr. Vielal, que aixo' no és ve
ritat, que aixo és una altra cortina de fum que han 
llan<;at vostes i que surt a gran titulars en els perio
dics, en el periódic, perdó, en un periódic, pero que 
vost~ sap que no es veura realitzat de moment i que, 
él més, la quantitat que pot aportar el Consell eI'Europa 
per l'experiencia que hi ha amb les quantitats que 
aporta a altres palsos, especialment a illes, no serveix, 
ni tan soIs, per restaurar unes quantes pedres d'aquest 
Castell, i aixo vost~ ha sap, i es pot fer proselitisme, 
es ¡Joden l'er actuacions o cortines de fum, peró, si vo
lem restaurar el Castell, l'haurem de restaurar eles de 
les institucions el'aquestes illes, que crec que són les 
que ten en la responsabilitat de fer-ho, i hauran ct'acon
seguir-ho amb la discussió, amb la paraula i amb la 
necessitat de coHaboració entre tots els Grups que re
presentam els pobles d'aquestes illes, i crec que és el 
ca mí i no el camí a que es referia voste. 

Molles gracies. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Miri, Sr. Costa, voste fa, no 

de Sócrates, fa ele Sócr;:¡tes i de Bambridge. 'Fa de tot, 
'!oste tira balons rora perque esta aficat dins un em
bul!. Voste, de cop en sec, diu que es llegeixi la clau
sula segona, i se n'ha temut que la responsabilitat és 
del Ministeri de Cultura quant al CasteIl d'Eivissa, i 
el primer sorpres, segons veim, ha estat vos te, i ara 
comenr;:a a dir que nosaltres tiram balons defora. Miri, 
si el Pressupost de l'any 82 ja contempla va, i que jo 
no era en política, efectivament, ja contemplava que 
el Iv1.inisteri de Cultura havia de dedicar aquests 55 mi
lions de pessetes al CasteU d'Eivissa, em vol explicar 
voste per que el Sr. Solana signa el mes d'abril del 
85 un conveni alla on es compromet a adjudicar o a 
eles tinar 55 milions ele pesse tes, deixa passar el 85 sen
se complir-ho, de i~;a passar el 86 i diu que no té elo-
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blers, i veurem que és el que passa el 87. Com pot ser 
que llavors voste ens ctigui a oosaltres que no hem 
complert el que no ha complert el Mini. ten de Cul tu
ra? om pot ser que voste en digui que tenim passivi
tal quan ti deitn constantmenl al Ministeri de Cultura 
que comp leixi efectivament amb aquesl compromis? 
Per favor, no ero digui que aixó ni és pe!" bon cami ni 
l'actuació del Ministeri de Cultura tampoc no ens tro
bam davant en aquest tema, i tengui en compte una 
aItra cosa, i és que la responsabilitat de la restauració 
i del manteniment del patrimoni historico-artístic cor
respon efectivament a la Comunitat Autónoma, pero 
bi ha un article de la Constitució pel qual s'aplica 
aquest conveni, que diu que la responsabilitat de tot 
el patrimoni cultural de l'Estat Espanyol també corres
pon al Ministeri de Cultura, i nosaItres, la Conselleria, 
el Govern i les aItres institucions vertaderament com
promesses en aquest tema farem tot el que sigui a les 
nos tres mans i així continuarem, perque, efectivament, 
aquest baló que voste ha tirar defora, que no l'hem 
tirat nosaItres, el Ministeri que ba de ser el vertader 
porter, l'aturi i compleixi amb ello 

EL SR. COSTA COSTA: 
Sr. President. Sr. Conseller, tom a insistir, no per 

més cridar i per fer més demagogia es té més raó. 
Vos te continua insistint que s'incompleix el conveni, un 
conveni firmat, firmat per tres anys, amb la qual cosa 
no s'ha incomplert, s'baura incomplert si al final de 
l'any 87 no ha estat feta aquesta restauració, pero <;:om 
pot voste dir que aixo s'ha incomplert quan és clarís
sim que el Ministeri ha de dur a terme aquestes obres 
durant els anys 85, 86 i 87, i com pot dir voste que no 
és responsabilitat seva la conservació del patrimoni ar
tístic quan en el conveni, a la introducció del conveni 
que voste firma amb el Sr. Solana de Madariaga, posa 
clarament fin s i tot l'article i l'apartat alla on li dóna 
a voste la responsabilitat d'aquest patrimoni historico
artístic, alla on voste es compromet, a mes, per firmar 
aquest conveni, a dur concretament a terme una serie 
d'obres, entre les que hi entren el Palau de Ca'n LIa
neres; a Eivissa, i d'aItres, per un total de 218 milions 
de pessetes, quan vos te, a la clausula primera, reco
neix també altra vegada la competencia que té sobre 
aquest tema, competencia, insistesc, exclusiva, que des
prés voste pugui firmar convenis amb el Ministeri de 
CuItura, evidentment, sí, senyor, pero la responsabili
tat política continua essent seva, i no perque voste faci 
més demagogia, s'evadira d'aquesta responsabilitat, i 
voste sera el culpable davant del poble d'Eivissa i 
Formentera si aquest Castell no es restaura, voste i les 
institucions que a l'illa d'Eivissa també hi tenen res
ponsabilitat, directa o política, i no val la pena tirar 
més balons fora i discutir sobre aquest terna, perque 
voste, sistematicament, no diu la veritat. 

EL SR. GILET GIRART: 

Sí, el darrer de tot. Miri, Sr. Costa, I'únic que ten
dra la responsabilitat si el Caste!! d'Eivissa cau, sera 
el Ministre de Cultura, que ha firmat 55 milions de 
pessetes i no hi ha destinat una pesseta fins ara. 1 res 
més. 

EL SR. PRESIDENT: 

Nova qüestió incidental dins el tom de contrare
plica, pot intervenir, té cinc minuts de temps. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Moltes grades, Sr. Presidenl. Diuen que mai un nO 

se'n pcncdira del que ha caBaL El Sr. Costa parla bas
taní, jo també Lene aquest defecte, pero hem de re-
oneixer que és un defecte, perque el Sr. osta ha v01-

gut anar més enll dIque ti p rmet aquesta defensa, 
que j Ji agraesc, d'una cosa d'Eivissa, si la defensa 
no és aquestes cortincs de que voste ens parlava, que, 
en aquesL cas, jo no die que siguin de fumo Perque vo -
l~ ha dH que aballS del Sr. Gilet ja 3ixo estava ret, j 
voste ha acusat de passivitat manifesta en les ges
tions del Consell Insular concretament, i li diré, o de 
tates les institucions eivissenques, i jo li donaré una 
dada determinant, perque vegi que abans del Sr. Gilet 
estar efectivament en política, pero abans d'estar-hi 
voste, personalment, davant el Ministre Iñigo Cavero, 
amb el Sr. Tusell, i miri la referencia que li don, que 
va dir el Ministre que Tusell rima va amb Castell i amb 
Consell, així, en castella, i amb «Consel)", i es va fer 
ja la primera gestió que vos te diu que el Sr. Gilet no 
hl era, efectivament, voste tampoc, ni aquest Govem, 
el que passa és que aquesta situació heretada encara 
no és resolta, i no vulgui parlar de cortines de fum, 
perque, en tot cas, el que posa cortines és vos te, aquí. 

Pero, continuant amb les cortines, jo Ii puc dir 
que el del Consell d'Europa, no el Consell de Regions 
d'Europa, que és una altra cosa, quan es parla s'ha 
de saber el que es diu, el Consell d'Europa, que és una 
institució alla on hi és Espanya, fins i tot abans d'es
ser a la Comunitat Economica Europea i que, entre 
d'altres responsabilitats, té la restauracíó del patri
moni historico-artístic europeu, el Consell d'Europa va 
concedir l'any passat a la ciutat medieval de Rhoda, el 
que ara pretenim per a Eivissa, i que voste segurament 
estara content que es faci, i no es tracta de posar qua
tre pedres, es tracta de cobrar amb ecos, i, sí ens do
nen el mateix que han donat per a la ciutat medieval 
de Rhoda, podrem dur a terme aixo, i s'hauran aca
bat aquestes discussions aquí, en més curt o a mitjan 
termini, aíxo sí, pero es tendra aquesta disponíbilitat, i 
no és per sortir als periodics ni pel Consell de Regions 
d'Europa, aixo' s'eleva al Consell d'Europa, que ha ha 
de sancionar i, si ha sanciona, naturalment, favorable
ment, aíxo esta ja aconseguit, i no és cap historia. I 
una cosa és el Consell de Regions d'Europa, i l'altra 
és el Consell d'Europa. Amb aixo, només li he volgut 
aclarir aquests conceptes. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Srs. Diputats i Sr. Conseller de les 

seves intervencions. 
Ja no hi ha torno Moltes gracies de les seves in

tervencions. A més, no tan soIs aixo, sinó que s'aplica 
el disposat a l'articIe 76, una vegada consultada la 
Mesa, aquesta Presidencia considera suficientment ele
batut aquest terna, i el pos a votació. 

En conseqüecia, pos l'esmena 998 a votació i ele
man a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor eI'aquesta esmena, es valen posar drets, per 
favor? 

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

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

drets, per favor? 
Quatre. 

~ .. ---------------------------------
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Poden seure, moltes gracles. 
El resultat de la votació és 19 vots a favor de 

l'esmena; en contra, 26; abstencions, 4. 
Queda rebutjada. 
Passam al debat de les es menes 999 i 1.000 que que

den agrupades. També dins la Secció 13, subconceptes 
6.019 i 6.135. Té la paraula el Diputat Sr. Joan Nadal 
Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Són dues esme

nes, les que presentam a la Secció 13, al subconcepte 
6.019 i al subconcepte 6.135, i les dues són d'addició. 
1 són d'addició, aquestes dues esmenes, perque, real
ment les partides posades pel Conseller de Cultura o 
pel Govern dins el tema de restauració de material 
arqueologic i instaHacions submarines, són, no només 
pobres, sinó que són insuficients a tot llum, i el Con
seller sap positivament que són insuficients i, realment, 
molt poc es podra fer amb aquestes partides. 

Restauració de material arqueologic, hi ha una 
partida d'un milió de pessetes, el material arqueola
gic que es necessita restaurar es va acumulant en quan
titats ingents clius el Museu de Mallorca COfTl-{ a museu, 
eligucm, central de recolliela de totes les troballes ar
queologiques, hi ha material i tot que es deteriora per
que no hi ha possibilitats ele restauració per la falta de 
mitjans economics i la manca de personal, un milió de 
pessetes per a tot un exercici és totalment insuficient, 
no hi ha cap possibilitat, no només de posar-se al dia, 
sinó d'assumir i comem;:ar la restauració ele les peces, 
que és absolutament necessaria, i, per tant, amb aquest 
pressupost l'únic que feim és anar marxa enrera en la 
~i tuació i l'estat ele les peces de les troballes arqueolo
giques que es fan i les peces que són dipositac!es als 
distints museus que depenen ele la Comunitat autono
mica. 

Per tant, creim que aquesta esmena .d'addició, que 
és una es mena d'aeldició moderada, demanam l'addició 
de 500.000 ptes., creim que s'ha d'aprovar, possiblement 
ens diran que no, com diuen que no a totes les esmenes 
que feim, i el més curiós és que són esmenes que van a 
favor de la majar disponibilitat de fons del Sr. Con
seller, o sigui, no és que li vulguem retallar, nosaltres 
no intentam retallar les possibilitats de la Conselleria 
de Cultura, sinó que el que intentam és que tengui més 
mitjans, que pugui fer més coses, que pugui atendre les 
necessitats de cultura, i, b é, deu ser molt important 
Cultura dins el seu grup, perque l'únic que han fet 
ha estat retallar-li elel primer pressupost que voste va 
presentar, que no va prosperar, encara li han baixat 
més, li estan retallant tot, no li deixen ni complir els 
seus programes, ni complir el que vost~· va presentar 
dins el primer pressupost, és a dir, cada vegada anam a 
menys amb la Conselleria de Cultura. 

L'altra es mena d'addició és de 2 milions de pes
setes per a excavacions submarines, bé, aquest és un 
tema que ja és reiterat, no només des deIs pressuposts 
passats, sinó que fa quasi quasi tres anys que es reite
ra. En aguest Pressupost, és cert, tenen vos tes raons 
per posar 1.800.000 ptes., perque l'any passat varen po
so.r 2 milions de pes setes i no els saberen gastar, va 
acabar l'any, i els 2 milions de pessetes varen tomar 
als fons del Govenl, intactes. Enguany, no només no 
han manlengul els 2 milions de pessetes de J'any pas
S;}t, sinó que l'ilan bai~:at a 1.825.000 pIes. Tenin t en 
compte, a més, que engucWy .ia el Ministeri de Cultura 

no participa quantitats globals, com hi participava els. 
altres anys, en les excavacions submarines, sinó que, 
en tot cas, es podran firmar pactes o convenis concrets 
per a excavacions determinades. 

Per tant, creim que, tenint en compte endemés que 
hi ha excavacions sub marines en marxa molt impor
tants, que voste, Sr. Conseller, aquí va ratificar les me
ves paraules, que pentura hi ha en marxa la més im
portant de la Mediterrania i, per a aixo, per a aquest 
pecium submarí, el més important de la Mediterrania, 
voste dedica només 1.825.000 ptes., quan sap que aixo 
no paga ni els honoraris deIs tecnics que han de fer 
aquesta restauració, que han de fer aquesta excavació. 
Creim que molt poc és el seu interes, realment ho creim 
així, perque, almanco, si no, hagués lluitat, hagués acon
seguit, almenys, tenir el pressupost de l'any passat 
amb aquestes coses tan importants. Perque l'any pas
sat tenia 2 milions i enguany li han rebaixat 250.000 
ptes. o 175.000 ptes., no entenem aquestes baixes, crec 
que deu ser pel poc interes, l'any passat el va demos~ 
trar, aquest poc interes, perque no en va gastar ni una 
ele les pessetes que tenia, tenia 2 milions de pessetes i 
varen tornar e!s 2 milions de pessetes sencers. L'únic 
que varen gastar varen ser els 2 milions de pessetes del 
Ministeri de Cultura, pero els seus varen tornar sencers. 
Per tant, creim, Sr. Conseller, que ja que a voste no li 
han deixat aficar-ho, perque creim que sí ha tengut la 
\,u]ulltat cl'aficar-ho, aprovin les nostres esmenes, com 
él mal menor, i, almanco, tendran doblers per complir 
les mÍnimes obJigacions que voste té, que són de con
",~rvació del patrimoni que· dUl:ant aquest quatre anys 
se Ji ha encomanat. Després ja arribaran uns altres que 
ha faran, pero durant aquests quatre anys que voste 
hi ha ele ser, per favor, no deixi que es perjudiqui 
aq ucst patrimoni tan important. 

EL SR. PRESIDENT: 
¡VIoltes gracies, Sr. Diputat. Sr. Conseller, té la pa

raula. 

EL SR. GILET GlRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Pe! que fa referencia a la 

999, nosaltres entenem que és suficient la dotació que 
té. Pel que fa referencia a l'esmena número 1.000, evi
dentmcnt, la quantitat destinada sabíem que era insu
ficient, per aixo es varen establir converses amb el Mi
nisteri i s'ha arribat, no a un conveni, perque el Minis
leri ja no firma convenís, sinó que estableix una es
pecie de pactes entre cavallers o verbals o com se vul
gui dir, alla on té actualment adquirit el compromís 
el 'una inversió de 6 milions de pessetes, pagant direc
lament, és a dir, el Ministeri, per realitzar les excava
cions arqueo16giques entre les quals s'hi troba aquesta 
quc vaste ha mencionat. Per tant, creim que no hi ha 
110c, ja que per altres sistemes s'ha aconseguit un fi
lnm;:amcnt d'aquest tema , d'aquestes excavacions sub
marines tan imporlants. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Nadal, té vos te la paraula. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí. Sr. Conseller, no fa més que ratificar les meves 

paraul es. Amb el tema de l'addició de 500.000 ptes. de 
res tauració de material arqueológic, voste diu que sí, 
~ue el troba suficient, bé, realment deu ser suficient 
pcr a voste, perque pensen fer moIt poques coses o no 
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pensen fer res, perque una restauració d'un IÍ1ilió de 
pessetes no basta per a la restauració d 'un més. Per 
tant, sí, duen sis mesos sense fer res, duen anys sense 
contractar personal, té un sol restaurador que el varen 
treure del Museu de Mallorca i el posaren a muntar 
exposicions perque realment no tenen cap interes en les 
restauracions, i ara, cIar, un milió de pessetes li sobra 
per tots els costats, és que segurament, quan acabi el 
Pressupost, el tornaran sencer, a aquest milió de pes
setes. 

Després, a l'altra, 1.825.000. ptes., és baix, Sr. Con
seller, gracies que el Ministeri de Cultura 1i dóna su
port, perque si no, totes les seves responsabilitats veu
ríem com queden cobertes. No ataqui, com ha fet 
abans, tant al Ministeri de Cultura quan el Ministeri 
de Cultura li dóna suport en responsabilitats que són 
unicament i exclusivament seves, i que vos te, a part 
d'aquests pactes, a part d'aquests pactes, perque quau 
va fer els Pressuposts no hi havia aquest pacte, a part 
d'aquests pactes, voste dins el seu Pressupost havia 
de ten ir les partides cobertes per poder aconseguir 
aixó. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, a part, a part d'aquesta quantitat, ha de tenir 

en compte voste que hi ha uns convenis amb l'INEM 
precisament per a aquests temes de restauracions, con
veni amb l'INEM que és en marxa i que esperam que 
la Comissió Mixta acabi d'una vegada, més aviat que 
l'any passat, en una paraula. 

Voste no em digui, el tema de les ajudes del Mi
nisteri de Cultura, bé, aixo és una. cosa que s'ha acon
seguit, per tant, no me la intenti disfressar amb un 
aItre concepte, i esperem que, efectivament, el Minis
teri de Cultura compleixi amb aquest compromís. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els aItres GntpS Polítics? No? 
Passam a la vota ció d'aquestes esmenes, 999 i 1.000. 
1 deman 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, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 17 vots; en contra, 24. 
Atesa l'hora de que es tracta, aquesta Presidencia 

suspen aquesta sessió que recomem;:ara avui horabaixa 
a les 4'30. No obstant aixo, vull informar del segiient: 
A les 4'15, el membres de la Junta de Portaveus, per 
favor, es reuniran amb mi a la Sala del Senat. Queden, 
en aquests moments, 35 debats d'esmenes agrupades, ho 
dic perque es vagin fent la seva composició de lloc, 
que aquesta Presidencia calcula que queden de debat 
entre 4 i 6 hores. 

Bon dia i fins avui horabaixa a les quatre i mitja 
en punt. 

EL SR. PRESIDENT: 
El debat que correspon desenvolupar és el que cor

respon a l'esmena 1.001 del Gntp ParIamentari Socia
lista. Per defensar aquesta esmena, té la paraula el Sr. 
J oan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Comen~am avui 

horabaixa amb una esmena de supressió del subpro
grama 0406. El sentit d'aquesta esmena és que, real
ment, estam en una aetuació de la Conselleria, la: Bien
nal d'Art, que ja ha arribat el punt que ens hem con
ven¡;ut que no té viabilitat de cap tipus, fa tres anys 
que el Conseller la té en el programa, fa tres anys que 
la dota económicament, fa tres anys que s'hi gasta ver
taderes quantitats de doblers, que si assessors estran
gers pagats a preus d'estrangers, de canari jove, com 
l~ an dit per aquí darrera, a preu d'estrangers, que si 
compra d'immobles per a aquest tema, que, bé, després 
declaracions de si es fa la Bienal, que si no es fa la 
Biennal, que si es fa una Interfacies, que si es re con
dueix a una exposieió de galeries estrangeres, real
ment, nosaltres creim que el Conseller es va aficar en 
un camí que no sabia on anava, qualcú li havia contat 
que era positiu fer una biennal, que podria ser molt 
guapo, que no sé que, que seria un tant polític, que se
ria una flor, que, bé, i es va aficar dins una Biennal 
sense cap valoració, sense saber on anava, amb un as
sessorament de tres senyors, molt coneguts a casa seva, 
supos. pero que de la r ealitat mallorquina en sabien 
molt poe, i bé, i així ha anat. Jo no sé si aquesta Bien
nal va ser el que va acabar amb un Director General o 
quasi quasi va acabar amb un Conseller, pero, bé, poe 
hi va faltar, i bé, sí, molt bé, s'han gastat ja, no sé, 
duen 20 i busques de milions de pessetes, 30, 30 , cm 
diu, 30 milions de pessetes, no sabem on anam, no sa
bem on anam, ni voste sap on va aquesta Biennal i no 
saben per on sortir-ne, i jo cree que el millor que po
den fer, realmen!, per a la Comunitat, és dir, bé, ja que 
ens hem equivoeat, no gastarem més doblers , cstotja
rem 19 milíons de pessetes, i aquests 19 milions de pes
setes si els destina a totes aquelles coses que vos t.e 
m'ha dit que no, perque no tenia doblers, en po! fer 
moltíssimes de coses i, d'aquesta forma, reaIment, ni 
fara la Biennal ni fara res, perque li queda un any ele 
mandat, Sr. Gilet, amb un any més, voste no treu 
aquesta Biennal després de tres anys d'intentar-ho. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Jo li he de dir, Sr. Nadal 

que cada any, voste em fa les mateixes manifestaeions, 
jo li dic que el mes de novembre hi haura Interfa
cies-86, no només amb la coHaboració o amb l'aporta
ció de la Comunitat Autonoma i la Conselleria d'Edu
ca ció i Cultura, sinó d'altres institucions públiques i 
privades. Per tant, mantenirrt el projeete, el subprogra
ma 130406. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol intervenir, Sr. Nadal? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí. Sr. Gilet, de cada vega da és més rapid, voste. 

Aquesta vegada ja no l'he entes de res. Va a una velo
citat que ja no entene res en absoluto Aixo deu ser 
l'acord de la Junta de Portaveus. 

Bé, a mi em pareix molt bé que voste vulgui man
tenir aixo, pero al final, el que haurem fet haura estat 
invertir 50 milions de pessetes en una Biennal que no 
se salvara, ens digui que és que vol fer, almanco, com 
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que no va voler compareÍXer per explicar els Pressu
posts, bé, ens digui que és aquesta Biennal, si es man
té, si no es manté, si aquella paraula que es varen in
ventar, que es deia Interfacies, que bé, que ningú no 
sap molt bé que vol dir, Interfacies, aquella cosa es
tranya que es varen inventar, que és, si es manté com 
a tal. bé, que és que volen fer, perque duen 50 milions 
de pessetes en aixo, i 50 milions de pessetes, ja esta 
bé. Una exposició val molt manco. Una gran exposició 
val molt manco. Les grans exposicions que fa el Mi
nisteri de Cultura valen molt manco. J, bé, fins ara 
no ens ha fet cap gran exposició, no ens ha fet res, 
tot ho dedicava a la In terfacies , a aquesta gran Bien
nal, no, no, tot el nostre acord sera la Biennal, la Bien
nal, tot cap a la Biennal, pero res de la Biennal per 
ara. 1 ja som al darrer any, i a cada pressupost ens 
promet que per al novembre, per al novembre. Bé, es
perem, pero només n'hi queda un de novembre, ja. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia, dins aquestes manifestacions 

que s'acaben de fer, vol posar molt cIar que el que 
s'ha demanat als Consellers és que fossin concrets, 
que se'ls entengués. 1 als Diputats, que dividissin el 
temps a la meitat. 

Passam a la vota ció de l'esmena 1.001, si no hi ha 
cap altre Grup que vulgui intervenir. 

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

Poden seure, mol tes gracies. 
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 ha. 
Vots a favor de l'esmena 1.001, 20; vots en contra 

23; abstencions, cap. Queda rebutjada. 
Entram al debat de I'esmena 1.002. Incrementar en 

13 milions de pessetes el subconcepte 6.009 de la Sec
ció 13. 

Té la paraula el Sr. .Toan Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Hi tornam es ser, Sr. Gilet, una altra 

es mena a favor seu. J aquesta esmena és una esmena 
que és un tema que voste se l'ha creat, voste s'ha com
plicat la vida, voste s'ha muntat tot el ciri i després 
no li ha deixen fer. Compra una casa quan tothom li 
diu que no la compri, munta, vol muntar restauració, 
no sé que, tothom li diu que no ha munti. Després, ca
rnenc;:a les obres de restauració i les deixa mig en ruI
nes, i quan li deim que l'acabi i li donam doblers per
que l'acabi , ens diu que no. !. ara tenim alla tancat, 
mig en rulnes, nosaltres li oferim una es mena amb 13 
milions de pessetes perque voste ho acabi, i ens diuen 
que no, jo ja no entenc res. No sé si realment, com li 
he dit avui matí el seu Grup, en el tema de la cultura, 
bé, passa quantitat, com diuen, és que si no, no s'entén. 
É.s així, ho deuen deixar per a nosaltres, tant de bé 
que, com diu, ha deixen per a nosaltres i se n'aniran 
d'aquí un any. Perque, bé, una cosa que munta voste, 
que el compra voste en contra de tothom, quan li ofe
rim 13 milions de pessetes perque l'acabi de restaurar, 
perque l'adecenti, perque pugui tenir un triomf en el 
camp de la Cultura on "aste s'ha aficat, ens diuen que 
no ha volen fer, ens diuen que, bé, que el seu Grup 
no li ho deixa fer, també el deuen estimar molt poco 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Gilet, té voste la paraula, si vol contestar. 

EL SR. GJLET GIRART: 
Moltes gracies, Sr. President. El carinyo, l'estima

ció del Grup pareix que encara els tenc i es manten
dran, esper que duri un any. 

Quant a l'esmena en si, li he de dir que agralm 
molt el seu interes i la seva predisposició per als Pres
suposts de la Conselleria, en aquest cas concret, avui 
per avui, no és necessari, si fos necessari, ja faríem 
qualque cosa més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sí. Sr. President. Ens satisfa, ens satisfa i ens 

preocupa que el Conseller digui que avui per avui no 
és necessari l'augment dins la ConseIleria de Cultura, 
aixo vol dir que li sobren doblers o que li falten idees. 
1 jo crec que, en aquest cas, com que doblers no n'hi 
sobren, crec que el que falten són idees. 

SL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els al tres Grups Polítics? 
No. Passam a la vota ció de l'esmena 1.002. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de l'esme

na, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
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? No n'hi ha. 
Vots a favor, 22; vots en contra, 25; abstencions, 

cap. Queda rebutjada l'esmena. 

EL SR. PRESIDENT: 
Per debatre les esmenes 1.003, 1.004 i 1.006, té la 

paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr. J oan 
Nadal i Aguirre. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Sr. President. Realment, de cada vegada costa més 

sortir a defensar esmenes, perque avui horabaixa ja 
hem arribat al punt que no intenten justificar el no, 
sinó que surten, diuen que no és necessari, que s'ha 
acabat, i punt. El consell del President, sobretot als 
Consellers, ha sorgit efecte. 

Ara sortim a defensar tres esmenes més, com sem
pre, d'addició, més doblers per al Conseller, que no 
necessita. La primera, al subprograma 0413, és una es
mena de modificació, una esmena de modificació, per
que creim que la sub venció a la premsa forana, en ca
tala, que nosaltres creim que ha de ser de la quanti
tat de 8 milions de pessetes, creim que ha d'estar dins 
la Conselleria de Cultura. No creim que aquesta sigui 
una subvenció graciable per part de Presidencia, sinó 
que creim que ha que ser una sub venció reglada, regla
da amb els termes que s'acordin, que s'acordin amb 
la mateixa premsa fm-ana, pe! nombre d'exemplars, per 
la labor que realitzin, e5 pot val orar de moltes formes, 
pero que ha de ser una subvenció reglada que es doni 
anualment i per part de la Conselleria de Cultura. 
Creim que s'ha d'evitar, tant com sigui possible, poli
titzar aquestes subvencions i, per tant, res millor que 
donar-los un caracter de normalitat, llevant-Ios aquest 

------------------------..... -. 
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caracter extraordinari de sobre anual que fins ara hem 
vist i, per tant, creim que si estigués dins la Conselle
ría amb unes normes dares de concessió anual, seria 
molt més positiu per a tota la premsa, sobretot, que 
sabría a que atenir-se cada any. 

L'aItra esmena, la 1.004, és una esmena d'addició 
de 10 milions de pessetes a la Campanya de Normalit
zacíó Lingüística. Bé, díns el subprograma 0413 hi ha 
una xifra de 16.200.000 ptes., pero no hi ha prevista 
cap campanya de normalització. En realitat, o sigui, 
tots els doblers que hi ha són per a personal, per a 
despeses corrents, fixes, pero no hi ha prevista cam
panya de normalització lingüística. Nosaltres creim que 
la campanya de normalització lingüística, així com es 
va fer una primera campanya, per a nosaltres bastant 
desgraciada, cree que no s'ha acabat aquesta tasca, que 
és una tasca que ha de continuar, perque estam enca
ra molt enfora d'haver aconseguit una normalització de 
la nostra llengua. La nostra llengua encara es troba en 
una inferioritat molt manifesta, creim que la labor de 
la Conselleria de Cultura és ingent en aquest camp, 
pot fer moltíssimes coses, des d'assessorament a Ajun
taments, a cursos en catala, a cursos de catala per a 
adults, a cursos de catala per a castellano-parlants, pot 
fer quantitat de coses, í creim que una campanya, qua
si quasi permanent, de conscienciació és totalment ne
cessaria. Per tant, nosaltres creim que 10 milions de 
pessetes per a una campanya de normalitzacíó lingüís
tica no és una quantitat excessiva, creim que més bé 
és una quantitat mínima, peró totalment necessaria, 
perque el que no podem fer és, bé, ja varem fer una 
campanya, ja varem complir amb una possible prome
sa i ja deixam el tema aparcat, perque ja hem cobert, 
diguem, els nos tres compromíssos. 

Una altra es mena d'addició a aquest mate ix sub
programa, al 0413, és una esmena d'addició de 15 mi
lions de pessetes per a l'ensenyamerit en cataHl. L'en
senyament en catala, Sr. Conseller, és una responsabi
litat de la Conselleria, que la té completament assumi
da, i ens trobam que les escoles d'EGB que actual
ment donen dasses en catala tenen vertaderes dificul
tats per poder subsistir, perque normalment són esco
les que no compleixen els moduls fixats pel Ministeri 
d'Educació i que, per tant, necessiten una ajuda com
plementaria per poder continuar donant dasses, si no, 
realment, es posen unes xifres de cost per als pares 
totalment insuportables i que, indubtablement, va en 
detriment d'aquestes escoles i del possible exit per la 
manca de tracte igualitari que reben aquestes escoles. 
Nosaltres creim que és una responsabilitat seva, és 
una responsabilitat de la Conselleria d'Educació del 
Govern Autonom, ajudar, potenciar l'ensenyament en 
catala, creim que, bé, d'acord amb el que moltes ve
gades vos te ha dit i se n'ha omplert la boca, de dir 
que es donaria suport, que, bé, que li deixassin fer la 
Llei de NormaIització Lingüística, que li deixassin, to
tes aquestes coses no les cree, quan li exigíem que con
trolas les tres hores de catala, que sempre ens sortia 
amb el mateix, bé, ara ja tenim la Llei de Normalitza
ció Lingüística, ja tenim tot l'entremat legislatiu, ev 
aquest camp, fet, nosaltres ara li deim que en aquest 
mateix pressupost, no esperi el pressupost de l'any 
que ve, en aquest mateix pressupost, voste ja inclogui 
una quantitat, que també és mínima, de 15 milions de 
pessetes per poder subvencionar l'ensenyament en ca
tala. 

Res més . 

...;;;- -

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

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a l'es

mena 1.003, jo he de dir que no només se subvencio
na d'una manera, per Capítol IV, a una transferencia 
c:orrent, sinó que també s'estableixen convenis, fona
mentalment, amb la premsa forana, que aquests con
venis són, com a tals convenis, són reglats o regulats 
i, per tant, no hi ha lloc a aquesta discreccionalitat 
que voste manifestava abans. E'ntenem, a més, que dins 
el programa 0413 hi ha dota ció suficient, tant pel que 
fa referencia a aquesta esmena concretament com per 
a les altres dues esmenes. 

Quant a la 1.006, evidentment, voste només m'ha 
parlat d'una part, i jo entenc que deIs 16.200.000 ptes., 
14.200.000 ptes. van a Normalització Lingüística, quan
titat que, avui per avui, és suficient per tirar endavant 
amb aquesta campanya de normalització en un sentit 
ampli, naturalment, del terme campanya, i amb altres 
convenis que es puguin realitzar, bé amb Corporacions 
Locals, bé amb empreses. 

I, en conseqüencia, entenem que no hi ha lloc a 
I'acceptació d'aquestes dues esmenes, tres esmenes, 
perdó. 

¡~L SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, té voste la paraula. 

EL SR. NADAL AGUIRRE: 
Si. President, Sr. Conseller, en aquest subprogra

ma de Normalització Lingüística, hi ha 4 milions per 
a publicacions i informació, hi ha 2 milions per a pro
mocions i estudis, i després, per a transferencies, hi 
ha 2 milions de pessetes i 4 milions de pessetes, 
4.800.000 ptes. 

Sr. Conseller, aquestes quantitats són totalment in
sufícients, voste m'acaba de dir que unes es menes que 
nosaltres li feim i que consideram mínimes, de quasi 
30 milions de pessetes, voste, amb aquestes quantitats, 
amb aquests 16 milions de pessetes, a part del que pen
saya fer, les pot incIoure. Realment, creim que pot fer 
miracIes, i els deu haver de fer, perque si no, no cree 
que arribi a res o, com a molt, pot arribar a comen
c;ar-ho tot bé i a acabar-ho malament, perque, real
ment, és impossible anar a una subvenció a escoles en 
catala, anar a unes campanyes de normalització lingüís
tica, anar a una sub venció a premsa forana, anar a tot 
aixo, a promocions i estudis, a edició de fullets, a sub
vencions a Ajuntaments, a subvencions a particulars, 
tot aixo, és impossible, en un tema tan important i 
tan vi~al per a la cultura i la personalitat de la nostra 
Comuríitat, fer tot aixo amb 16 milions de pessetes. 
Realment, voste o li dóna poca importancia o fa mi
racles. 

~.L SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? No. 
Passam a la votaciÓ. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les es

menes 1.003, 4 i 6, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es vol en 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
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Vots a favor, 20; vots en contra, 25. Queden rebut
jades. 

Passam al debat de les esmenes 90S, 929, 939. Per 
defensar aquestes esmenes, té la paraula, pel Grup Es
querra Nacionalista, el Sr. Sebastia Serra i Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. Peró soHicitaríem, ens sap 

un poc de greu, peró la naturalesa de les tres esme
nes és distinta, i demanaríem votacions separades a 
les tres. Passaré a defensar la 90S i la 929, i el com
pany de Grup Parlamentari, Joan López Casasnovas 
defensara la 939. 

Entrant a les 90S i 929, es tracta de dues esme
nes de diferent naturalesa. La primera és reduir la do
tació destinada a arts plastiques i exposicions, i nosal
tres demanam que quedi aquesta campanya prevista 
per a l'any 86, ates el temps que queda de l'any, en S 
milions de pessetes, per tant, estam davant una esme
na molt senzilla, de reducció. I, ara entram a la sego
na esmena, que aquesta és una mica més complexa, i 
és una es mena que nosaltres la plantejam amb tota 
complexitat. 1 és el fet de sol·licitar al Govern de la 
Comunitat Autónoma que compri un edifici, un edifici 
molt concret que hi ha a Son Espanyolet, de Ciutat, 
al carrer de Son Espanyolet número 49, un edifici amb 
un objectiu, i és que s'utilitzi per a una es cola d'ense
nyament en catala que actualment existeix amb la de
nominació de «Mata de Jonc». 

Per a Esquerra Nacionalista-PSM no es tracta de 
sol·licitar cap tipus de subvenció concreta a una en tí
tat privada, a la cooperativa «Mata de Jonc», sinó que 
es tracta que el Govern de la Comunitat adquireixi un 
edifici que sigui propietat del Govern de la Comuni
tat Autónoma i que aquest edifici tengui una finalitat, 
que sigui utilitzar-se per a una es cola d'ensenyament 
en catala on el cost per a les famílies sigui el mínim 
possible i, al mateix temps, en concret, perque servei
xi per al servei que ha comem;at a fer a Mallorca, ja 
fa anys, «Mata de Jonc-Cooperativa d'Ensenyament», i 
que, a la vegada, estam conven~uts que el coHectiu 
d'ensenyants de «Mata de Jonc» el que desitgen, des 
de fa molt de temps, és que existeixi una escola pú
blica on s'ensenyi en catala íntegrament. Per tant, a 
partir de la nostra convicció que el coHectiu d'ense
nyants «Mata de Jonc» vol ser escala pública, amb un 
ensenyament progressista, amb nous metodes, amb una 
renovació educativa constant i ensenyament en la nos
tra llengua, creim que és mereixedor d'aquest tipus de 
plantejament que nosaltres feim, pero ben entes que 
aquesta esmena va en un sentit c1au que l'edifici sigui 
propietat de la Comunitat Autónoma i que, al mateix 
temps, la tendencia de «Mata de Jonc» sigui inequívo
cament una es cola pública d'ensenyament en catala. 
Per tant, l'esmena 929 és en aquest sentit, i nosaltres 
J'hem quantificada en 25 mílions de pessetes, que és 
el preu, creim, més o menys just d'aquest edifici del 
carrer de Son Espanyolet, de Palma, concretament al 
número 49. 

EL SR. PRESIDENT: 
Ha dit que el seu company defensaria l'esmena 939. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí. 

EL SR. LóPEZ CASASNOVAS: 
Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sigui breu, que tenen un maxim de cinc minuts. 

EL SR. LÓPEZ CASASNOVAS: 
Sí, Sr. President. Es tracta d'una esmena que inten

ta fer possible un objediu basic de tota política de 
desplegament cultural, a90 és la coordinació i manco
munitat de tots els esfor~os de les administracions, si
guin aquestes locals o siguin autonómiques. 

Des de la Comunitat Autónoma de les Illes Ba
lears, no s'ha intentat encara formalitzar alIó que al
tres Comunitats han fet, és a dir, un pacte cultural, 
que permeti la distribució deIs béns cultural s que, te
nint com a seu o com a centre la Ciutat de Mallorca, 
el Govern, propiament dit, tengui també derivacions a 
cadascuna de les Illes. Per tant, nosaltres pensam que, 
així com ja s'ha comem;at dins l'ambit de l'illa de Ma
llorca a tenir una fonoteca, una videoteca, una biblio
teca, arxius, etc., hi ha d'haver també una activitat 
paraHela dins cadascuna de les illes menors. Aquesta 
esmena ve a preveure lO milions de pessetes per a dis
tribució entre les dues i!les menors, a fi i efecte que 
tinguem prest un centre de recursos ampli, a l'abast de 
tothom. 

La gestió i execució d'aquesta proposta, obviament, 
segons l'article 39 de ¡'Estatut d'Autonomia hauria de 
correspondre als Consells Insulars respectius, si po
guéssim esbandir qualsevol mena de dubte sobre qui 
és qui dins la nostra autonomia, coordinant esfon;os, 
sense afanys d'estúpids protagonismes, sinó cercant no
més el bé d'aquest poble -de les Illes, crec que haurÍem 
fet una cosa molt positiva per a la nostra autonomia i 
per a la seva credibilitat. Per tant, pensam que aques
ta es mena ha de ser tenguda en compte per les forces 
parlamentaries aquÍ en presencia. 

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

EL SR. GILET GlRART: 
Gracies, Sr. President. Pel que fa referencia a les 

esmenes 905 i 939 ... 

EL SR. PRESIDENT: 
29. 

EL SR. GILET GIRART: 
Per a mi 939. 

EL SR. PRESIDENT: 
La 939 és la darrera que acabem de veure. en re

[ació a Eivissa, Formentera i Menorca. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, sí, sí, pero les contest agrupadament. 90S . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perdoni la interrupció. 

EL SR. GILET GIRART: 
. .. i 939. Estimam que no hi ha !loc a la seva ac

ceptació, i pel que fa referencia a l'esmena 929, ente
nent perfectament quin és el problema, perque l'hem 
viscut o, vaja, se'ns ha comunicat com a Conse!lers , 
estaríem disposats a anibar a una transacció, en el 
sentit, com hem fet abans, atesa la importancia de la 
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quantilat, consldel'ar el pl'ograma o subprograma obert, 
amb partida O pessetes, i veure, en el transcurs del 
temps, ten inL en omple natul'alment la urgencia qu 
coneixem, donar-Ji la dotació cor responent a l seu mo
ment, quan sigui possible. 

E L SR. PRESIDENT: 
Volen fer ús de la paraula? 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, bé. Dues qües t.ions. Be!, com a primera paS 'a 

adme td m aquesta transacció de I'esm ena 929/86, ben 
entes que el Govern és qui ha de pr sentar el text a 
la Mesa del Parlamenl, al President, d'aques ta transac
ció, i ben entes que demananem que el Govern, la 
Conselleria, de fet, agilWls aquest tema i que' no ha· 
gués d'esperar que ensenyants, pares, PSM, etc., ven· 
guéssim a empenyer que 3ixo es concretas, perque, evi· 
dentment, no és el mateix dir que hi hagi uns milions, 
25, per a un local, que no que ja la Conselleria es posi 
en marxa. 

Respecte a la 905 i 939, si bé nosaltres estam 
d'acord, i ho hem dit a la Junta de Portaveus, afer 
via, i ho desitjam, perque el debat és llarg, pero tam· 
bé demanaríem les raons , sobreLot, del rebuig de l'es
mena 939. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. Entenem que, concreta

ment, pel que fa referencia a Menorca, la Casa de Cul
tura de Ca'n Mercadal és el Uoc adequat en el qual es 
pot realitzar, el seu dia, aquest diposit cultural, i pel 
que fa referencia a Eivissa, s'ha aconseguit, veurem si 
es compleix, que el pla de construccions contempli una 
Biblioteca Pública per a Eivissa, em referesc al pla de 
construccions del Ministeri de Cultura, que ha de tea
litzar en un termini de cinc anys, veurem si efectiva
ment aixo, aquesta aspiració del poble d'Eivissa s'arri· 
ba a convertir en realitat. 

1 pe! que fa referencia a l'altra, a la 905, entenem 
que reduir aquests 5 milions de pessetes significaria, 
per exemple, impossibilitar l'exposició que s'inaugura
ra la setmana que ve sobre la Inquisició a les Illes 
Balears. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els aItres Grups Polítics? 
Aleshores, passam a la votació. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEV A: 
Ens ha paregut entendre que el Conseller feia una 

proposta d'esmena transaccional, ens ha paregut en
tendre, i voldrÍem que la concretas , d'entrada, després, 
un cop concretada, donarem la nostra opinió, qne 
creim qu e és important, si no decisiva, per poder dur 
endavant l'esmena transaccional. 

EL SR. PRESIDENT: 
Entén aquesta Presidencia, en relació amb aques· 

ta esmena 929, que la proposta de la Conselleria era 
de dotar amb un número economic el Pressupost per, 
posteriorment, dotar·la economicament amb una quan· 
titat. Així s'ha entes per part d'aquesta Presidencia. Per 

tant, en aquest sentit, ha quedat transaccionada, en el 
sentit de fer una previsió dins el Pressupost que abans 
no estava feta. 

Pel que pertoca a l'esmena 905, de reducció de 5 
milions , és clara, i quant a l'esmena 939, de Menorca i 
Eivissa, crec que també ha quedat bastant concretada. 
Per tant, m'han demanat ... 

Sí. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
E.s evident que nosaltres no acabam d'entendre 

aquesta transaccional, com que per a una transaccio
nal en aquest Pie hi han d'estar d'acord tots els Grups, 
la voldríem entendre, senzillament, entendre-la. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la paraula per explicar·ho 

hen ciar. 

EL SR . GILET GIRART: 
Sí, per explicar la transaccional, el que volíem dir 

o el que volia dir era acceptar afegir al programa 
130205, adquisició d'immobles escolars, dotant·lo amb 
1.000 Pts., la partida, amb 1.000 Pts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
A veure si aixo, sí, funciona, ara. 
Bé, el tema és, és a dir, aquí hi ha un doble tema , 

nosaltres, així, no podrem acceptar l'esmena, així, nos· 
altres acceptaríem l'esmena si es digués, adquisició 
d'un immoble escolar per a ensenyament de catala. És 
que és important el tema, perque el Sr. Gilet amb una 
explicació inexistent, fa una estona, no ha parlat, és 
a dir, no ha volgut donar ni transacció ni suport a 
una esmena del PSOE, del Grup Socialista, d'ensenya
ment en catala, i nosaItres consideram que tot aixo és 
un conjunt. El concepte de compra d'un edifici per a 
ensenyament en catala, 1.000 Pts., a nosaltres ens pa
re ix molt bé, sempre que s'hi afegeixi per a ensenya
ment en catala. perque estam massa acostumats a al
ires coses. 

EL SR. GILET GIRART: 
Sí, gracies, Sr. President. No hi ha cap inconve

nient, esta dins l'esperit del que jo volia manifestar. 
EL SR. PRESIDENT: 

Per tant, atenent la petició del Grup Esquerra Na
cionalista, passam a la votació individual de cadascu· 
na d'aquestes esmenes. 1 sotmet a votació, en primer 
lloc, l'esmena 905, de reducció de 5 milions de pesse
tes. 

1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que es
tiguin conformes amb aquesta esmena, es volen posar 
drets, per favor? 

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

len posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
El resultat de la votació és: a favor, 22 vots; en 

contra, 25; abstencions, cap. Queda rebutjada l'esme
na 905. 

Quant a I'esmena 929, i abans de procedir a la vo
tació, demanaría al Secretari Segon que també pro ce· 
dís al recompte del nombre de vots. Passam a la vo· 
tació, dic, de l'esmena 929. 

1 deman . .. 

.... ----------------------------------
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Esta transaccionada, la 929 esta transaccionada. 

EL SR. PRESIDENT: 
939, 939. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
l, per tant, queda r etirada per la transacció, entes 

que és un edifici per a ensenyament en catala i ente
sa tota la motivació del coHectiu d'ensenyants «Mata 
de Jonc», carrer Son Espanyolet. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé, perque des del moment que es transaccio

na du implícita la retirada de l'esmena. Perfecte. 
l votam, aleshores, l'esmena 939. l els deman, ... 
Sí, Sr. Alfonso, . .. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
És evident que en aquests moments hi ha hagut 

uns Grups, el Grup d'Esquerra Nacionalista i el Grup 
Socialista que han dit que estaven d'acord amb la tran
sacció, el Govem ha fet la proposta, i nos al tres pen
sam que el Grup Popular hi deu estar d'acord, peró ho 
haurien de dir. l exactament igual el Grup Regionalis
ta, és ¡'única manera que es pugui acceptar com a tran
sacció, i el Grup Mixt, que si no hi és, no es podra 
transaccionar. 

(Murmuris). 
Sí, i el Grup Mixt també hi haura de dir el .. . 

EL SR.' PRESIDENT: 
Un poc d'ordre, un poc d'ordre. 
Sr. Alons. 

EL SR. MAR! CALBET (ALONS): 
Per aHusions del Sr. Alfonso. 

EL SR. PRESIDENT: 
No, per aHusions, no. Com a representant del Grup 

Mixt, té voste la paraula. 

EL SR. MAR! CALBET (ALONS): 
Jo li rogaria al Sr. Alfonso que guardas les formes 

parlamentaries, almanco. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé. De totes maneres, Sr. Alons, li deman, esta 

conforme que es transaccioni aquesta esmena? 
Sí. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Senzillament, Sr. President, crec que si no hem 

manifestat res en contra, ja .. se sobreentén que hi es
tam d'acord. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. Queda concretat. 
Sr. Alfonso, per ordre. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
A mi m'agradaria molt que quan perd les formes, 

el President cm fes una advertencia, pero no he vist 
jo que hagi perdut les formes, que no ha-gi distingit 
al representant, digne representant del Grup Mixt, és, 
bé, no l'he distingit des d'aquí, i avui matí, com que 
no ens honrava amb la seva presencia, no sabíem que 
hi fas, és aquí, li ciernan disculpes si no ¡'he vist. 

EL SR. PRESIDENT; 
Bé, queden perfectament ac1arides. Gracies per la 

seva conducta pa rlamentaria. 
l, en conseqüCncia, sotmet a votació l'esmena 939. 

1 den.an a la Cambra, Sres. i Srs . Diputats que estiguin 
conformes i aprovin aquesta esmena, es volen posar 
drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha . 
A favor, 22 vots; en contra, 26; abstencions, cap. 
Queda rebutjada l'esmena. 
(Pausa) 
Continuam el debat. Passam al debat de l'esmena 

1.007 del Grup Parlamentari Socialista. Per defensar 
aquesta esmena, té la paraula el Diputat Sr. Tirs Pons. 
Disposa de cinc minuts. 

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

programa d'esports de la Comunitat Autónoma és una 
part important la so lució del qual és en mans, en gran 
part, de l'Honorable Conseller de Cultura, i en dir que 
és en gran part, vull dir que és important, perque en 
esports, aquesta Comunit::tt Autónoma fa una despesa 
de 245 milions i mig de )Jfssetes, 245 milions de pesse
tes que valdria la pena saber com es gasten, i segons. 
els Presuposts o el Projec!e de Pressuposts, que a poe 
a poc aprovam, ens demostra que, tenint en compte 
que Prínceps d'Espanya, que té un pressupost de 32 
milions de pessetes, i Cala Nova, que és, supos que 
sera una qüestió que en el futur haurem de discutir, 
amb gran alegria, supós jo per part del Sr. ConselIer, 
de 69 milions de pessetes. Llevat d'aquests dos capítols, 
alla on el capítol Ir de SCJUS, de diners, pagats en jor
nals és notable, a Príncers d'Espanya hi ha un 72 %, 
i a Cala Nova un 37, un 54, perdó, per cent, que se'n 
va a personal, hi ha din<; el programa de promoció 
esportiva, de cada 100, 30 ptes., que van a sous a per
sonal, 15 a adquisició de béns i serveis, 14 i busques 
a subvencions, 14 i busques per fer una fase d'una pis
ta, sembla, d'atletisme a Prínceps d'Espanya, i 26 que 
van a construccions. 

Fa temps es van fer, segons les normes d'infraes
tluctura esportiva, unes normes del Centre Superior 
d'Esports, es van fer els plans del que hi havia i del 
que era necessari fer en aquestes illes, per cert que és 
un poe curiós, perque no tenen en compte aquestes 
mateixes normes que estan fetes a la península, per 
gent de terra seca, no tenen en compte que a les Illes 
la situació és diferent i aleshores promouen, fins i tot, 
aquestes normes que facin piscines de 36 metres a 
qualsevol poble que té molt més facil que els seus in
fants aprenguin a nedar a la mar en lloc de dins 
aquests bassiots de 36 metres quadrats. 

Pero hi ha un capítol important, que és el Capítol 
7e, que puja a 37 milions i mig de pessetes, i dins els 
37 mil ion s i mig de pessetes, segons la literatura que 
acompanya qualssevol Pressuposts, alla on s'expressa 
el Sr. Conscller amb totes aquestes coses que vol fer, 
en diu, que d'aquest 37 miliens i mig de pessetes 
n'lti ha 2 j mig pe r clonar sub v ncion a cntitats priva
des, per a con lruecion , no tencn res a veure. amb 
a<;.o de les normes NIDE, ni amb aques tes pi c ine de 
36 metr s, almanco I'experienc ia en diu que tenen poc 
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a veure. I deIs altres 34 milions de pessetes, pretén 
fer dos programes, un d'ajuda directa als ajuntaments, 
amb un programa Comunitat Autónoma més Ajunta
ments per fer una obra esportiva, i una part impor
tant, que es fa per terceres parts, Consells Insulars
Ajuntaments-Comunitat Autonoma. 

Dins de tot el programa, que hi havia mol tes coses 
a discutir, pero no és ara ni el moment ni la situació, 
i veig que el taranna del Sr. Conseller tampoc no és 
l'adequat per poder-lo discutir, peró és una de les parts 
més importants i que manco diferencies, crec jo que hi 
pot haver entre els Grups, perque creim, precisament, 
en la cooperació entre totes les administracions, pero 
aquest programa i aquestes quantitats baixen cada any, 
si l'any passat, en principi, es van aprovar 4 milions i 
mig de pessetes, se'n degué anar a 44 milions i mig de 
pessetes que multiplicats per tres, són 130 i tants, en
guany veim que amb aquesta quantitat es fa una re
ducció notable. La programació, si es volen esmenar 
les deficiencies que hi ha d'instaHacions esportives, no 
es fara amb una reducció pressupostaria, no es pot fer. 
Nosaltres demanadem, com a Grup Socialista, que es 
fes un esfon;: i s'incrementas en 10 milions de pesse
tes aquesta partida de 27 .624.000, a fi que són diners 
que es multipliquen per tres, són diners que no només 
és la Comunitat Autonoma, el Govern de la Comunitat 
Autonoma que disposi la seva despesa, sinó que obliga, 
en certa manera, els Ajw1taments i els Consells Insu
lars a participar per terceres parts en aquestes C011S

truccions. 1 al(fo creim que són obres productives, i si 
estan d'acord amb aquestes normes NIDE, amb aquest 
estudi de deficiencies o de manca d'infraestructura es
portiva que té la Comunitat Autonoma, creim que ens 
podríem posar d'acord. 

Per tant, a part d'a<;o, d'aquests 10 milions, que 
creim nosaltres que és necessari posar dins aquesta 
partida de 34, ajudes a les corporacions locals, també 
valdria la pena saber quina part anira al pla de con s
truccions esportives i quina part anira a ajuda directa 
als ajuntaments. Crec que a¡;o és fonamental a l'hora 
d'apreciar l'esfon; possible, que si s'accepta aquesta es
mena, demostraria el Govern enfront de dotar aquesta 
Comunitat de la infraestructura esportiva que permetés 
a una majoria fer esport salut. 

Gracies, Srs. Diputats. 

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

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Volelríem acabar aquesta 

secció 13 amb bon «sabor de boca», per tant, jo li plan
tejo al Grup Socialista una es mena transaccional d'in
crementar aquesta partida en 4.500.000 ptes., en el sen
tit que vengui, com dic, incrementat i que quedi un 
total de 38.500.000 ptes., i, un cop destriats els convenis 
que s'han firmat i donat compliment, seria fixat el pla 
territorial. Aquesta és la proposta que li faig al Grup 
Socialista. 

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

EL SR. PONS PONS (TIRS): 
. Sí, Sr. President. Veim que no és tota1ment insen

SIble a les peticions de l'oposició, Sr. Conseller, la qual 

cosa ens alegra sobremanera. Aixo, supOs que són els 
4 milions i mig del gol d'avui matí, aprofitant que 
Mexic passa per Palma. 

Bé, és una bona disposició, el gol ha estat de pe
na11, pero ha estat gol. No ens podem negar, de cap 
manera, a acceptar que aquests 4 milions i mig que 
han passat, si són d'esports endemés, vull dir que tot 
queda, s'augmentin, el que passa és que a nosaltres ens 
agradaría saber quina part d'aquests, de moment, 34 i 
4, 39 milions i busques, quina part hauría d'anar al 
pla de construccions esportives, que fan per terceres 
parts, quina part pensa voste, d'acció directa als Ajun
taments. 1 li diré per que, li diré per que és que te
nim aquest interrogant, i li agraesc molt aquesta de
bilitat que ha tengut, és que les aecions direetes de 
la Comunitat Autónoma amb els Ajuntaments moltes 
vegades són graciables, moltes vega des són graciables 
perque hi ha més petieions que no diners, no perque 
tengui mala consciencia ni mala voluntat el Sr. Con
seller, no, pero com que hi ha més peticions que no 
cUners, es poden produir situacions estranyes; en can
vi, per terceres parts, quan ja són tres les administra
cions que hi participen, hi ha molta més claredat, i 
tothom esta més satisfet, i aquí el que es pretén és 
que tothom quedi satisfet. Vull dir que a nosaltres ens 
agradaria molt saber que la major part d'aquests 49 
milions i mig o 49 milions de pessetes anassin al Pla 
Territorial d'Esports. De tates maneres, eom a esme
na transaccional, jo crec que se l'ha d'acceptar, si els 
aItres Grups hi vénen abé, perque cree que és una 
passa, encara que sigui a causa d'un gol d'avui matí, és 
una passa endavant cap a aquest enteniment que crec 
jo que ens afavoreix a tots. 

EL SR. GILET GIRART: 
Gracies, Sr. President. Una petita matisaeió, efec

tivament, la majoria d'aquesta quantitat anira al Pla 
Territorial d'InstaHacions Esportives, una vegada fi
xats els compromissos que té adquirits amb el Pressu
post del 85, la Conselleria. Res més. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller, mol tes graCles, Sr. 

Diputat. Anem a concretar, aleshores, el segiient: l'es
mena 1.007 és condició, «sine qua non", com tots sa
bem, retirar-la, per poder transaccionar. Per tant, cree 
que el Grup Socialista la retira. Quant a l'esmena tran
saccional consiste ix en l'addició de la quantitat de 
4.500.000 al subconcepte 7.610 ele la Secció 13, addició 
de 4.500.000, que, tenint en compte les 1.000 ptes. que 
hem compromes abans, fa la diferencia clins la total 
quantitat de 19.060.334 ptes., xifra global de la Secció. 
Queda perfectament concretat aquest tema, i, en con
seqüencia, puc sotmetre a votació l'esmena transaccio
nal d'addicionar a aquest subconcepte la partida de 
4.500.000. 

1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que es
tiguin conformes, es voJen posar drets, per favor? 

Queda aprovada per unanimitat l'esmena transac
cional. 

1 passam a la votació de la Secció, amb la xifra 
global, repetesc, de 19.060.334 ptes. 

Sres. i Srs. Diputats que votÍn la Secció, es valen 
posar drets, per favor? 

Queda aprovada ... poden seure, per favor, gracies 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra? 
No n'hi ha. 
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Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Per favor, tornarem repetir la votació per aciari

mento 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Sec

ció, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i 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. 
A favor, 25 vots; en contra, 19; abstencions, cap. 

Queda aprovada la Secció amb la quantitat indicada. 
1 passam a la Secció 14-Hisenda, i per defensar les 

es menes 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 i 1.014 agrupa
des, pel Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el 
Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

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

una de les seccions que, en la nostra opinió, és la més 
important de tots els Pressuposts de la Comunitat Au
tonoma, quant a la concepció del que és el Pressupost 
i del que és el Govern de la Comunitat Autonoma que 
té el Grup Socialista, no quant a la concepció d'aquests 
Pressuposts que té el Grup Popular. Nosaltres supo
sam que el repartiment de caramels que hi ha dins el 
Grup Popular, dins Coalició Popular fa que el que és 
la racionalitat política, el que és la racionalitat econo
mica es perdi un poc i la importancia que hauria de 
tenir, en la nostra opinió, la Secció 14 no es vegi re
flectida, exactament dins els Pressuposts ni dins l'or
ganigrama de la Comunitat Autonoma. 

Pero, no hem de parlar d'aixo, que en parlarem 
d'aquí un moment, sinó que hem de parlar de l'esme
na, del conjunt d'esmenes al Capítol I de la Secció 14. 
És evident que aquesta introducció era adient, perque, 
si fos com nosaltres pensam, obviament, no faríem una 
esmena al Capítol 1 de reducció, sinó que faríem una 
esmena d'adclició al Capítol I. Si la Conselleria el'Eco
nomia i Hisenda tengués la importancia, la funció fo
námentalment de coordina ció de totes les economies 
de caracter economic que té la Comunitat Autonoma, 
nosaltres creuríem que 85 treballadors, plantilla pres
supostaria, no sé si ho tornaré a dir, pero esper que 
no, en parlam sempre, de plantilles pressupostaries, 
perque les plantilles organiques no apareixen des de 
l'any 83 ni als Pressuposts ni a la Comunitat Autono
ma, a la plantilla d'aquesta Conselleria no la conside
raríem excessiva. Pero, donat que el Conseller d'Eco
nomia i Hisenda no considera important la seva pro
pia Conselleria, i el Govern no li dóna, en la nostra 
opinió, la importancia que ha de tenir, nosaltres creim 
que no val la pena cobrir les vacants que aquesta Con
selleria té previstes. I quines són aquestes vacants? 
Aquestes vacants són, a Serveis Generals ele 9 perso
nes a 19, no és una broma, són de 9 persones a 19, 
almanco a la plantilla que hem pogut consultar, a Con
(rol i Fiscalització, a mi m'agradaria, -no sé si la 
me va veu és un poc baixa, perque estic constipat, pero 
segurament per les files de darrera no em senten-, 
Conrrol i Fiscalització, 13 treballadors i 3 vacants; Pla
nificació i Gestió Comptable, 8 treballadors i 1 vacant; 
Tresoreria General, 12 treballadors, 2 vacants, etc., 
etc., fíns a un total de 23 vacants. 

Pero, quan s'analitzen les coses hi ha coses curio
ses, com sempre, 1 es que la redllcció de la despesZl 
en aquest cas ha estat un poc variada, i aquesta Con-

selleria ha redu'it els seus efectius en 4 persones, em 
referesc sempre a l'avantprojecte de Pressuposts pre
sentat en aquesta Cambra i retirat pel Govern després 
de les amenaces del Grup Regionalista que donaria su
port o s'abstendría a una esmena de totalitat, amb 
una prudencia digna de millor causa, es retiren els 
Pressuposts, i resulta que a Serveis Generals s'augmen
ta la plantilla prevista amb 3 persones que són 3 va
cants, supos que el Conseller ara ens explicara to!es 
les funcions, en canvi a Control i Fiscalització, nos al
tres consideram que aixo és important, es redueix la 
plantilla de 15 persones a 13, i, curiosament, s'augmen
ten les vacants d'l a 3. Tates aquestes combinacions de 
xit'res, la veritat, fan que no entenguem massa bé com 
juguen vos tes amb les plantilles d'aquesta Comunitat 
Autonoma. 

Jo no sé si han anat veient, els membres del Grup 
Popular i del Grup Regionalista que varen analitzar 
tan profundament aquests Pressuposts i els pressuposts 
anteriors, si han anat veient i escoltant amb atenció el 
que hem anat dient, pero surt, no sé si estam equivo
cats o no, jo crec que no, com és logic, surten uns 
canvis d'assignació de plantilles que no estan, en ab
solut, justificats, si dia 31 de desembre eren 16 treba
lIadors a Serveis Generals i ara són 19 amb 3 vacants, 
no és molt explicable, no és logicament explicable, o 
almanco no tenim cap explicació, si les funcions de 
control eren 13 treballadors, perdó, 15 treballadors, 
deIs qllals 14 eren fixos, ara resulta que són 13 totals, 
deIs quals hi ha 3 vacants, tot aixo és una combinació 
un poc estranya. 

De totes maneres, el que els hem de dir és que 
consideram que en aquests moments i ates -perdoni, 
Sr. President, pero és que no hi ha manera de .. . - i 
ates que les funcions d'aquesta ConselIeria no són les 
funcions que nosaltres creim que hauria de tenir, sí 
proposam una reducció de 3 milions a la partida del 
Capítol 1, i creim que el Conseller es ' perfectament ca
pa¡;, amb els t'uncíonaris que té, 85 manco les 23 va
cants, de dur endavant les seves funcions. És més, 
creim que és capa<;, perque els temes d'analisis i ra
cionalització només li ocupen 3 persones, i els temes 
de planificació n'hi ocupen 8. Creim que la reducció 
d'aquestes vacants que nosaltres proposam no produi
ria cap trauma difícil de solucionar a la Conselleria 
el'Economia i Hisenda i creim que un estalvi de 33 mi
lions seria bo qllan ja, de bones a primeres i sense ex
plicació, que almanco aquest estaria explicat, hi ha ha
gut estalvis de quantitats més considerables, almanco 
tan considerables perque arribaven a 28 milions ele 
pessetes. Si en un pacte amb el Grup Regionalista, 
pacte que no ha estat explicat a aquesta Cambra ni 
enlloc, s'han pogut llevar 30 milions de pessetes, nos
altres creim que a un debat seriós en aquesta Cambra, 
com s'esta fent, almanco com el nostre Grup esta in
tentant fer, llevar-ne 33 no estaría de més, i els po
dria dedicar al Pla Economic de que tan tes vegades 
hem parIat, i que d'aquí una estoneta en tornarem par-
18r. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SOLER CLAD ERA: 
Sí, Sr. President. Bé, en relació amb el Capítol 1 

són !largues les intervencions que hi ha hagudes a les 
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altres seccions pressuposHlries i les que continua ha
venL Dir-li que quant a la Conselleria d'Economia i 
Hisenda, en principi, es veuen incrementats els Serveis 
Generals, és a dir, les vacants deIs Serveis Generals de 
la Conselleria, hem de tenir en compte el motiu; en 
relació arnb 1 p,'jmer proje te de Pressupo ts que es 
planleja ·u aquesta Carnbra, i é mo/t senzill: c ls Pres
supos ts s'elaboren en e l juJjoJ-ag st- ctembre-octubre, a 
un momenL en que la cessjó de tribu~'nea ra no esta
va nego iada, no hi hav ia n >gociaclc, les pla es, que cns 
dotarien en virlul d'aques! enre i, po ' leriormen t s'arri
ba a un ae rd n gocianl el Decret de Tnmsf r~n.ci s de 
la cess ió de tributs, un acord posteriol- en virtul del 
qual es redueíxen les vacants que s'han de transferir a 
la Conselleria d'Economia i Risenda, és n dir, a la Co
munitat Autonoma, i s'incrementa la quantitat assig
nada a Capítol n, perque llavors, en tot cas, la Comu
nitat creas les vacants que estimas oportunes. Aixo 1i 
podría servir en certa manera per a explicació d'aquest 
increment que, al mateix temps, suposa una certa re
estructuració dins tota la Conselleria d'Economia i Ri
senda per quant persones que són a aItres serveis dins 
la mateixa secció pressupostaria es redistribueixen en 
funció d'aques ta cessió de tributs. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. DiputaL 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
És evident que les paraules del Sr. Conseller Ilo 

coincideixen galre amb les dades que nosaltres tenim. 
És evident també que les dades que nosaltres tenim 
són dades que s'han tret deIs Pressuposts, com sem
pre, nosaltres podem estar equivocats, pero creim que 
tal vegada el que esta equivocat en aquests moments 
és el Conseller. 

Resulta que hi ha un programa que és el núme
ro 14.G8.01, que es diu Recaptació de Tributs, i aquest 
programa re ' ulla que a pesar d'haver-hi c1ues vacants, 
el Grup ocialisla no l'bi ha esmenat, no Ji ha retirat 
aque le due vacants, per una ra6 simple, perque en
tenem que i es posa en marxa un nou servei, hj ha 
el'hav r genl pcr dur endavant el 110U servei. Ara ens 
diu que els ervcis Generals s'incrementen en 3, per
que hi h a el'have!" la recaptació ele Tributs, és que, Sr. 

le l-, els prOgrames o els subprogrames no s rveixen 
per a res? La Recaptació de Tribuls, el nau personaL, 
si vostc l'hagLlés incrementrlt, que no 1'ha toca l en el 
nou projecte, i en lloc de posar 6 treballadors n'ha
gués posats 8, tampoc no l'haguéssim esmenat, perque 
ha compreníem, pero l'explicació que ens dóna, jo crec 
que és la mateixa explicació que li va donar al GIl,IP 
Regionalista, i que el Grup Regionalista la va creure, 
nosaltres no la creim. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConselIer. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, com voste sap, dins un 

Decret de Transferencies com el de la Cessió de tri
buts, hi ha una part imputable directament a servei, 
i l'altra que és la que suposa els costs centrals corres
ponents a aquest servei, precisament les vacants que 
no varen venir, es va incrementar la quantitat de Ca
pítol n , que corresponia a les vacants del cost central 

d'aquest servei, és a dir, Assessoria Jurídica, etc., que, 
com és lógic, quan s'ubica dins la Conselleria i es fa 
la creació de noves vacants, precisament alla on s'ubi
quen aquestes vacants corresponents a aixo, és preci
sament dins el servei general de la Conselleria, perque 
entenem que és la Secretaria General Tecnica, els Ser
veis Generals mateixos de la Conselleria, que han d'as
sumir aquelles funcions de tipus centrals que venia 
assumint l'Administració de l'Estat en relació amb 
aquests serveis. 

Gracies, Sr. President. 

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

Diputat. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
Aleshores passam a la votació d'aquestes esmenes 

agrupades, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012, 1.013 i 1.014. I de
rnan a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que vatin 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, 19 vots; en contra, 27; abstencions, cap. 
Queden rebutjades les esmenes. 
El Capítol II no té esmenes, el III tampoco El Ca

pítol IV manté vives dues esmenes la 1.015 i la 1.016. 
Per defensar aquestes esmenes té la paraula, pel Grur 
Socialista, el Diputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, com que la Junta de Portaveus, 

creim que amb bon criteri, com és logic, ha redu'it el 
temps d'intervenció, jo demanaria que l'esmena 1.016, 
la 1.015 és una cOl1seqüencia, la 1.016, si la Secretaria 
de la Cambra la vol llegir, i així ens estalviam que es 
Ilegeixi a la intervenció. 

I.,A SRA. ENSEÑAT ENSEÑAT: 
«Esmena d'addició a la Secció 14, programa «Ac

tuació Economica general», accions sobre l'estructura 
económica i la conjuntura encaminada a l'adaptació de 
la nostra economia a les previsions del PER i a l'en
trada al Mercat Comú. 4710, transferencies corrents a 
empreses, 60 milions de pessetes. 6111, inversions reals, 
70 milions de pessetes. Actuacions en infraestructures 
industrials per a la ubicació de noves empreses. 7710, 
transferencies de capital, 250 milions de pessetes. Ob
jectius del programa: 1.-Adequar les empreses al nou 
marc economic que s'esta formant amb l'entrada dins 
la Comunitat Economica Europea. 2.-LIuitar contra la 
gradual desaparició d'indústries i sectors i la manca 
d'iniciatives industrials. 3.-Lluitar contra l'atur. 4.
Fomentar el cooperativisme, especialment amb la crea
ció d'iniciatives industrials. S.-El foment i creació de 
cooperatives o empreses de comercialització comuna. 
6.-Fomentar els canals comercials exteriors. Mitjans: 
a part deIs economic, l'actuació es desenvoluparia mit
jam;ant: 1.-Subvencions a fons perdut fins a un 30 % 
en inversió en la creació de noves indústries o rees
tructuració de les ja existents, en sectors declarats pre
ferents o d'interes economic i social prioritari en el 
PER. 2.-Subvencions a fons perdut fin s a un 40 % 
per a la creació de cooperatives industrials en les ma
teixes condicions que a l'apartat anterior, i que es for-



1988 DIARI DE S'ESSIONS / Núm. 66 / 4, 5 i 6 de juny 198ó 

mín per joves en atur. 3.-Subvencions a credit per a 
inversió en sectors preferents. 4.-Subvencions a cre
dits-pont per a empreses exportadores o associacions 
industrials d'exportació. 5.-Subvencions a credit per 
circulant a empreses en les quals es justifiqui la ne
cessitat de circulant i la impossibilitat económica d'ob
tenir-lo al cost normal del mercat. Motivació: Actuar 
a nivel! del conjunt de l'economia de les Illes i no en 
funció de cada Conselleria». 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sra. Secretaria. 
Sr. Alfonso, té voste la paraula. Disposa d'un temps 

cle cinc minuts. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Sr. President, Sres. 

i Srs. Díputats . Som davant una esmena que és una es
mena economica i és una esmena filosOfica. Hem dit, 
hem demanat a la Mesa d'aquesta Cambra que la lle
gís perque creim que és important explicar-la, perque 
creim que aquesta, com totes les altres, pero per la 
seva globalitat, aquesta és una esmena important. Per 
que és una es mena filosófica? Fa un moment, a l'es
mena anterior, deiem que consideram que la Conse
lleria d'Economia hauria de ser la Conselleria coordi
nadora de tots els plans, de totes les actuacions eco
nómiques que Ea el Govem de la Comunitat Autono
ma per un simple fet d'efectivitat. És evident que es 
pot dir que el Govern és un i que les decisions del Go
vern van encaminades a una finalitat determinada, és 
evident que es pot dir que no hi ha cap Conselleria 
que faeí cap cosa, res que no ho sapiga el conjunt del 
Govern, és evident que es pot dir que l'actuació és 
coordinada. Pero també és evident que només es pot 
dir aixo, el que és cIar, i és dar pel que ens deia ah ir 
el Conseller de Turisme, que supos que ja no es co
metran més errors d'aquesta classe, pero que si no hi 
hagués hagut aquest error ens ho hagués dit qualsevol 
Conseller que es dedica afer transferencies a través 
de subvenció d'interessos, que la política economica 
de la Comunitat Autonoma, d'aquest Govern de la Co
munitat Autónoma és inexistent. 

Nosaltres hem de dir, d'entrada, que, donada, ja 
no vu11 dir l'escassa, perque seria exagerar moltíssim, 
peró donada la nuBa informació que respecte de la 
situació de política economica d'aquesta Comunitat 
Autónoma ha donat a aquest Parlament, el Govern de 
la Comunitat Autonoma, amb excuses de tota classe, i 
que ja no fa falta esmentar, perque el Diari de Ses
sions, n'esta pIe, és evident, deim, que les quantitats 
expressades en aquesta esmena són quantitats absolu
tament indicatives. Que diguem transferencies corrents, 
60 milions, o Inversions Reals, 70 milions, és mera· 
ment inclicatiu, clonat que no tenim el Pla Económic 
Regional, donat que aquest Pla, que és el gran fantas
ma d'aquesta Comunitat Autonoma, i que el Sr. Ver
ger un dia, Portaveu del Grup Popular, deia que no en 
volia tornar a sentir parlar, i que ja el duguessin d'una 
vegada, jo cree que en tomara a sentir parlar moltes 
vega des , perque no el duran, donat que aquest Pla 
aquí no ha aparegut. Bé, hem dit que aquestes quan· 
titats són unes quantitats globals i que és igual que 
hi hagi 60 milions a una partida que 80 a una altra, 
depen de les actuacions, depen de la direcció d'aques
tes actuacions. Pero el que no deixa de ser fonamen
tal, el que és absolutament important, és que es pro-

posen unes mesures que, en certs casos, sense cap 
dubte, coincideixen amb les que ha proposat, amb les 
que du a terme el Govern de la ComunÍtat Autonoma,. 
i no hem de dir que no, nosaltres no hem negat mai 
que certs tipus d'actuacions sobre empreses, com pu
gui ser una subvenció d'interessos, pugui ser una me
sura encertada, nosaltres no hem negat mai que les 
actuacions, per exemple, en 10 milions de pessetes, 
quantitat bastant petita o bastant ridícula, de la Con
selleria de Treball, de cara a l'atur juvenil, és a dir, 
lluitar contra l'atur juvenil, pugui ser una lluita ade
quada, el que nosaltres sempre hem dit és que no és 
així que s'ha de fer, ja no és que s'hagi de fer d'una 
altra manera, és que s'ha de fer coordinadament, és 
que el Govern hauria d'haver elaborat ja tres anys i 
mig o tres anys, o el que sigui, de governar, perque un 
no sap el temps que estan governant, si és que han 
passat algun temps governant, en aquests tres anys, 
vos tes haurien d'haver elaborat un pla, dins el marc 
de les seves competencies, dins les que tenguin, un 
pla d'actuació economica globalitzat, que tengui objec
tius, que digui on va, si és la lluita contra l'atur, fo
namentalment, no ens basta que el Conseller de Trans
ports i Treball ens dígui que ha negociat amb l'INEM 
i amb les Centrals Sindicals per dedicar 10 milions, 20 
milions o 25 milions a la lluita contra l'atur juvenil, 
a nosaltres no ens basta, ens basta tot aixo dins un 
pla economic, perque, com molt bé sap el Conseller 
d'Economia, la lluita contra l'atur no és una lluita, i 
com sap qualsevol persona dedicada a l'economia, no 
és una lruita de subvencions, és una lluita d'inversions, 
sobretot de foment d'inversions, i en aItres casos, que 
cls hem tengut, i els tendrem, perque no és facil, és 
una lluita d'inversions i no de subvencions. Pero és: 
que n'hi ha més, quina lluita s'ha fet en aquest país, 
en aquesta Comunitat Autonoma per seguir una de les 
coses que ens deia el President del Govern de la Co
munitat Autonoma a la seva Investidura? Com s'ha fo
mentat el cooperativisme? Quina acció ha fet aquest 
Govern per fomentar el cooperativisme? Quina acció 
ha fet aquest Govern per fomentar el cooperativisme, 
especialment aquest cooperativisme que lluiti contra 
¡'atur? Nosaltres no en coneixem cap. 

S'ha Huitat per crear i fomentar les empreses de 
comercialització comuna? Nosaltres creim que no. No
ves iniciatives industrials, veim arreu de Comunitats 
Autonomes de tots els signes, i podem posar l'exem
pIe de Galícia i podem posar l'exemple de Madrid, i 
no per posar dos exemples, sinó per dos signes di s
tints, que els Governs de les Comunitats Autónomes 
prenen iniciatives industrials, bé creant empreses de 
gestió d'iniciativa pública per fomentar la inversió in
dustrial, bé ajudant les inversions industrials directes, 
pero inversions creadores d'ocupació, per a noves tec
nologies, per a accions, salvant un tema que és preo
cupant aquí, que és I'economia submergida. Que hem 
vist aquí? Una sola cosa, unes soles accions, a part de 
comercialització, unes soles accions, quines han estat? 
Molt senzill, senyors del Govern, vostes han donat sub
vencions d'interessos, interessos d'inversions, que un 
clia el Conseller de Comen; i Indústria ens deia que 
havien creat, si no record malament, 1.000 110cs de fei
na, 3.000 lIocs de feina, que no es refIecteixen en es
tadístiques, pero es reflecteixen en el que declara cada 
un deIs peticionaris, logicament, perque si no, no li 
donarien la subvenció. Pero també aquest Parlamen1 
havia aprovat una altra cosa, i és que es fes una in-
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vestigació i es dugués a aquest Parlament, sobre aques
tes inversions, encara no l'han duta, tal vega da esta 
tot molt bé, pero encara no l'han duta en aquest Par
lamento 

Obviament, nosaltres també proposam a l'esmena, 
perque no l'hem volguda deixar aixÍ, tota sola, no hem 
volgut dir 420 milions de pessetes per a un Programa 
d'actuació económica, hem volgut dir, dins les limita
cions que té un grup parlamentari, que no té 1.800 
funcionaris que li estan darrera, que han de fer feina 
per al Govern, dins les limitacions del Grup Parlamen
tari que no pot saber els estudis profundíssims d'es
tructura industrial, els estudis profundíssims de des
enrotllament, desenvolupament, o ja no sé com, ... 
vos tes diuen desplegament, desplegament d'aquesta 
Comunitat Autónoma, vostes així ha han dit en aques
ta cosa estranya que han publicat. Bé, nosaltres no po
dem tenir tates aquestes dades, i dins les nostres li
mitacions, els donam unes línies mestres d'actuacié 
económica. 

Bé, vos tes ens haurien de donar, a aquest Parla
ment, unes línies coordinades d'actuació economica, 
que no fossin simplement, en la nostra opinió, simple
ment inversions. 

Peró cree que hi ha alguna cosa més. EIs hem dit 
moltes vegades, des d'aquesta Tribuna, jo crec que 
com a mÍnim deu o dotze, que el Grup Socialista no 
esta en contra, mai, de les transfeámcies, nosaltres 
creim que el futur d'una societat de benestar, les ac
tuacions económiques d'un Govern estan dins el camp 
de les transferencies, quan s'han acabat d'arreglar els 
desastres que ha fet la iniciativa privada en moments 
d'especulació, i aquÍ a Mallorca en tenim exemples de 
tota elasse, quan s'han acabat d'arreglar aquests desas
tres, l'Administració Pública al que es dedica és afer 
transferencies de tipus corrent per a acció social, de 
tipus de capital per fomentar certs sectors, que la ini
ciativa privada era renuent a anar-hi, etc., nosaltres 
estam d'acord amb les transferencies, i els deim, facin 
transfeJ:1encies, encara que siguin a fans perdut, el 
tema és important en aquestes illes, així com esta la 
indústria del cah;at, així com esta la indústria de la 
fusta, són temes importants, afecten persones d'aques
tes illes, afecten ireballadors d'aquestes illes, i vostes 
tenen un cert nivell de competencies per al foment in
dustrial, per al foment comercial. 

1 no tirin els doblers, doblers deIs quals encara 
no disposen pero supos que d'aquÍ quinze dies en di s
posaran, només en subvencions, tenguin en compte que 
aquest tipus de subvencions, quan vostes hagin analit
zat a fons i hagin dut al Parlament, a fans, el tema 
deIs 1I0cs de feina que s'han creat, ens durem tots sor
preses enormes. Voste, per una 'parí, i nosaltres, per 
una altra, nosaltres perque encara som iHusos i creim 
en la utopia, i creim que se'n deu haver creat qualcun, 
\lastes perque ens han donat xifres enormes . Creim 
que és necessari, senyors del Govern, dues coses: la 
primera, que ja, a pesar de tot el tema de les trans
ferencies de l'Estat a la Comunitat Autónoma, i deIs 
fans que han gastat, ens duguin el Pla Economic Regio
nal, no quantificat, no importa que sigui quantificat, 
hem de discutir aquí, no quantitats dins el Pla Econo. 
míe Regional, sinó un marc d'actuacions en política 
económica, i unes línies mestres d'actuació en política 
económica, que el més segur és que estiguem en des 
acord, peró les majories impasen la seva lIei, com é~ 
lógic, i quan ¡'electorat vol canviar aquestes majories, 

quan l'electorat vol, no abans ni després, quan l'elec
torat vol, pero aquest marc, sense quantificar, s'hau
ria d'haver discutit aquí. Quan aquest marc vengui 
aquÍ, vostes mateixos se n'adonaran, ja se n'han ado· 
nat, que és absolutament imprescindible una actuació 
global en política economica, que no pot actuar la 
Conselleria de Turisme per un costat, i anirem per 
ordre, la Conselleria d'Economia per un altre, la Con
selleria d'Agricultura per un altre i la Conselleria de 
Comen; per un altre, i, enmig, la ConselIeria de Tre
ball que, de vegades, amb el pressupost que té, no val 
ni la pena, pel pressupost que té, no per la feina que 
es fa, que en aixo no hi volem entrar, parlar-ne. De 
ver que dins aquest marc comú es podrien fer coses, 
i, tal vegada amb direcció distinta hi estaríem d'acord, 
amb direccions distintes, pero no podem estar d'acord 
que vostes, la seva actuació economica es limiti només 
a subvencions d'interessos en aquest camp, al camp de 
comercialització es fan altres coses, qualque fira i quaI
que subvenció seriosa a IFEBAL, que no és el moment 
de discutir ara perque, almanco, es fa alguna cosa. 

Al final, és evident que, s'baurien de fer, en la nos
tra opinió, tres coses; primera, a part del que vostcs 
fan i del que \lastes no fan-: primera, el foment de 
la cooperativa industrial, el foment de les coopera ti
ves de joves i subvencions a fons perdut, miri bé el 
que li deim, a fons perdut, per a creació de noves i11-
dúslries o reestructuració, la cosa no és broma, no es 
tracta que et facin un pla, es tracta de reestructurar, 
de sectors deelarats preferents, que encara no sabem 
que són, més que per un Decret que va fer el Conse
ller de Comen;. També subvencions a cooperafives in
dustríals, per a nosaltres, crec que per a altres Grups 
d'aquesta Cambra, el foment del moviment cooperati· 
vista és fonamental, és fonamental, a present i a futur, 
per a vostes és fonamental damunt els programes, no 
és fonamental a la rearitat. 

Com a darrer tema, que vos tes no fan, subvencions 
a credits per a inversions a interes preferent i la sub· 
venció en funció, tant el tipus de subvenció com la 
quantitat, com les carencies, en funció de la prefer,en. 
cía que dins el PER donin vostes a aquests sec tors, i 
han de ser vostes que ho han de fer, és evident (lue 
des de I'oposició és molt difícil fer p!ans económics 
és evident que pretendre donar-los i aprovar un Pla 
Económic sería la divisió d'aquest Govern, nosaltres sao 
bem que aquesta esmena aprovada seria dimitir aques! 
Govern necessariament, suposa moltes coses, pero hem 
de dur aquesta esmena per dir-Ios a vostes, encara que 
sabem que mai no la poden votar vostes, el Grup Re· 
gionalista no se sap mai el que pot fer, que mai vo~tcs 
el Grup Popular, no la poden votar, l'hem de clur, per 
dir-los que no estam, en absolut, d'acord amb la sev::' 
falta de política economica -global, ni tampoc no es 
tam d'acorcl amb la seva política economica puntual 
sí estaríem d'acord quan dissenyen dins el marc elei 
Pla Económic Regional una política economica globa 
litzada. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. Sr. ConselIer, té voste 

la paraula. 

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

una esmena que no només pe! contengut que aparent
ment té es pot jutjar, sinó també pel que hi ha al 
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darrera i pel que suposa. És una es mena alla on es 
vol configurar la Conselleria d'Economia i Hisenda com 
una macro-conselleria, precisament perque vostes, com 
a defensors, per damunt de tot, de la idea de planifi
cació a u1tran~a, creuen que indubtablement aixo faci
vegades i en diverses ocasions, i al principi de la Le
gislatura dins la mateixa Comissió d'Economia i Hi
senda, es poden dur a tenue més bé, més adequada
ment a través de les diverses Conselleries sectorials, 
gue tenen una actuació més a prop deis sectors que la 
que té la Conselleria d'EconomÍa Í Hisenda, que esta 
molt més relacionada amb els sectors, la Conselleria de 
Turisme amb el sector turístic, la Conselleria de Co
men; i Indústria, amb el sector comercial i industrial, 
i la ConseIleria d'Agricultura, amb el sector agrícola. 
No compartim la seva teoria, van a concentrar aques
tes competencies a la Conselleria d'Economia i Hisen
da, amb la qual cosa seria més que Conselleria d'Eco
nomia i Hisenda, Conselleria d'Economia, Planifica ció 
i Hisenda, com ten en aItres Comunitats Autonomes, 
model que nosaltres no compartim, esquema que nos
altres no compartim, perque no esta d'acord amb les 
ideologies que donen suport als partíts que formen la 
Coalició que en aquests moments és al Govern. 

1 entrem un poc en els punts que marquen als 
obj ectius del programa, perque , indubtablement, en sc
gons quins termes, podríem estar d'acord, sense cap 
dubte, amb els objectius hi estam, la diferencia és 
la manera de dur a terme les coses. Adequar les cm
preses al nou marc económic que s'esta formant amb 
l'entrada 'dins la Comunitat Económica Europea, creim 
que en relació amb aquest tema, el millor que podem 
fer és ajudar la formació de l'empresariat, la formació 
de l'empresa i, al mateix temps, ajudar-los, i aixó es fa 
a través de la Conselleria de Comen; i Indústria, a tra
vés de donar-los mitjans tecnics, ajudar-!os en la pro
porció, pero, més que res, la iniciativa parteix deIs 
sectors, són el s sectors els que s'hi impliquen, la Con
selleria ajuda, ajuda a aunar voluntats, en aquest cas, 
com són els laboratoris que es fan, en aquests mo
ments, per a homologació de productes. 

L'esperit és distint, nosaltres entenem que la ini
ciativa pública, en aquest cas, no ha d'actuar d'una 
manera directa i ferma, sinó que ha d'actuar a inicia
tiva, a petició, per aunar voluntats dins els distints 
sectors. 

Lluitar contra la gradual desaparició d'indústries i 
sectors i la manca d'iniciatives industrials. Nosaltres 
creim que si actuassim de la manera que voste ens 
diu, l'únic que podríem fer seria crear esperan¡;a, i en
tenem que el que hem de fer no és crear esperan~a, és 
ilonar confiall{;a, i aixó és una cosa que no pot fer 
aquest Goyern Autónom únicament, aixo és una cosa, 
és a dir, el rellan~ament de l'activitat económica es fa 
profundament imbrincat amb el desenvolupament de 
l'economia"a nivell nacional, si a l'economia a nivell 
nacional no hi ha aquesta confian~a, no hi ha aquest 
clima de confian<;a per mantenir sectors, per incre
mentar inversions, difícilment es pot fer des d'aquí, 
no es pot concebre l'economia en departaments pura
ment estancats a nivell geografic, aixó és indubtable, 
pertanyem a un Estat i com a tals estam imbrincats 
dins tot el que és l'economia a nivel! nacional. 

Lluita contra l'atur. Una vegada més intenten do
nar·nos lli<;ons en aque 1 le ma, vos tes intcnten donar
nos lli.¡;ons, els senyor ' del 800.000 lloc de f.eina, i no 
ho dic perque es tiguem en campanya e lectoral, ho he 
dit cada vegada que vos te ha passat en aques ta tribu-

na fent demagOgia i ha pagat, en certa manera, la de
magogia d'aquells 800.000 llocs de feina que feren. In
dubtablement, per fomentar l'ocupació, no és la via de 
l'actuació directa de la iniciativa pública, qui crea ocu
pació, no és l'empresa pública, qui crea ocupació, no és 
el foment de l'activitat a través de l'activitat pública, 
sinó el clima de confian-c;a que generi l'empresa priva
da, les inversions que es produeixin dins l'empresa pri
vada com a conseqüencia d'aquest clima de confiam;a 
que, en aquest moment, no hi ha en aquest país. Aques
ta és la manera, Sr. Alfonso, de crear ocupació, no 
l'actuació directa. Que nosaltres en feim d'actuacions 
directes, algunes en cooperacions amb el fons social? 
Hi ha l'acord, l'acord que es va establir a anteriors le
gislatures en relació amb rAES, dins aquesta legisla
tura mateix coHaboram en la mesura de les possibili
tats nostres, peró no creim que aixo sigui la panacea, 
no creim que aixo sigui la via, no creim nosaltres que 
aixo sigui la solució per poder dur a terme aquesta llui
ta contra l'atur, l'única manera per acabar amb l'atur 
en aquest país, per fomentar l'ocupació en aques! país, 
no és amb actuació pública, és fent les condicions en 
virtut de les quals l'empresa privada es pugui anar 
desenvolupant, l'empresa privada puguí anal' fent in
versions, i aquestes inversions vagin generant IIocs de 
feina, no el sistema que vostes utilitzen, que, entre 
d'altres coses, aquest mateix sistema que vostes utilit
zen no ha resolt el problema ele l'aLur cn aquest país. 
com Lampoe no I'ha resol I en aques tes i!le . A pe al' 
que la incidencia que JU1.n lengul amb la seva políti a 
ecomomica global en aque te iHes hagi es tat poca, 
pel'qUe tenim LID eeLO!', que és e l seclor turístic, el 
que pesa mé ci'ins La nostra economia, que, en erta 
manera, ha ana l, ha anal un po a l marge d 'aquesla 
crisi i ha fet que no es notass in tanl les con. eq ·ien· 
cies. 

Foment del cooperativisme, especialment en la 
creació d'iniciatives industrials . Amb aixó, hi estam 
d'acord, acluam amb el EDETI pe r inLroduir noves 
tecnologies , cr ML la Conselleria de Comen;: i Indús
tria. com posteriorment a Ics ínterv ncions, a la eva 
Secció, Li cxplic.."\ra el Consell r de Comen; i Indústria, 
coop I'ativ per desenvolupar L l1010gia en comú, en 
ca.llvcni amb e l CEDETI, amb poe recursos, perque, a 
pesar de tot, a pesar de tot, que, no ab tant, i alXO 
sí que li hem de )' cOlle ixer, qu I Ga em a nivel! 
nacional hagi in rem enlat els recurso que e desti
naven al foment de la tecno logía, S611 po s, encara, eb 
doblers que té eL CEDETI i pocs els que vénen a aques· 
tes illes. 

Foment i crea ció de cooperatives o empreses de 
comercialització en comú, també es du a terme, també 
es du a terme per part de la COl1selleria de Comer<; i 
Indústria, hi ha en aquest moment creades, cinc coope· 
r a tives ele vendes i aItres tantes de compres, per poder 
elur a leL-me aques te actuaciolls, tan de o mpres cam 
ele vend 3 S en comú, pero empre .i una Yoga la més en 
aquesls caso , la ol1sc lle ria d " Comer~ i fnc! (¡Slria 
aClua qua n hi ha oC)ue ta. ini c ia tiva , aj uda a p¡-omourc
la , a.iuda a aunar volunlats. no lé lIna actua ió dir ' la 
perque no va cl'acord amb el mode} de oc ic ta t que 
propugnom . IndublabIcment , aques tes oop ra tives, 
precisame nL aIla on van dirigi d ' 5 quan t a la venda és 
de ara a la camercialirzació exterior. 

Sense cap dubte, Sr. Alfonso, és molt el que ens 
separa en aquest tema, és mal de fer arribar a un 
acord, hi ha objectius amb els quals esta m el'acord, 
ara, la manera és la forma de dur-los a terme, les con-
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dicions amb les quals es du a lerme, precisament, pe1' 
tot aixo, no podem compartir aquesla esmena¡ tenim el 
nostre programa de política conomica sectorialitzat 
entre les diverses Consellerie, i feim comptes conti
nuar per aquest camí, per aquesta via, perque pen
sam que és el bon camí. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, té voste dos minuts i migo 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
SI, Sr. President. Jo li agraesc que em doní dos 

minuts i mig, no sé si n'ocuparé un poc més, perque 
estam parlant de dues esmenes i d'una que és absolu
tament global, cree que val la pena, si m'ho permet el 
President, dedicar-hi un poquet més ele temps. 

EL SR. PRESIDENT: 
Aquesta Presidencia vol Fer una ob ervació. Els he 

demanat que, per favor, oncretassin , a un i a altre, 
duent , en aquest moment, v stes, 23 minuls i mig de 
debat d'aquesta esmena, conlinlli', perqllc ¿s molt in
teressant el tema. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Moltes gracies, Sr. President. Jo li he d'agrair, d'en

trada, al Sr. Soler que s'hag.i iniciat un debat en se
ríositat sobre política económica ¡sobre concepció d'a
questa política económica, .no ·tenim molt de temps, 
pero val la pena que ja hagi comen<;at, tendrem, no 
enguany, és a dir, no en aquesta sessió, sinó més enda
vant, ocasió de discutir-ha. Cree que és important, per
que no ha fet, avui horabaixa, el que ha fet un altre 
Conseller, que ha estat despatxar el bou amb una mort 
rapida, no l'ha volgut matar o almanco torear-lo així 
com toca. 

Bé, ens diu que nosaItres som planificadors a ul
tran<;a, no, nosaltres som planificadors igual que vos
tes, el que passa és que és una altra concepció de la 
planifieació, vostes són planificadors en tant que aques
ta planificació la clugui, i e!s beneficis d'aquesta pla
nificació vagin a un sector determinat, que es diu 
d'economia privada; nosaltres planificam en tant que 
vagin, en la nost1'a opinió, i xerro de la nostra opinió, 
a beneficís socials: una petita diferencia. Pero, el que 
Ji he de dir, que no sé d'on ho ha tret, no sé d'on ho 
ha tret, que nosaltres aquí treim la inicitiva pública 
com a generadora d'aquestes actuacions, que jo vegi, 
aquí no hem creat cap empresa pública, el que nos
a11res deim és fomentar la iniciativa privada que és 
generadora d'ocupació, aixo és evident. Per tant, no 
ens acusi de coses de les quals no ens ha d'acusar,. pero 
és que hi ha més, és evident que nosaltres varem' p1'o
metre 800.000 lIocs de feina, aixo és un par·entesi dins 
aquest show, pero és que el Sr. Alzaga, l'altre dia en 
va prometre 1 milió i mig, es va passar un poquet més 
del que ens passarem nosalt1'es, i el Sr. Alzaga, voste 
deu saber qui és, jo també ho sé. 

1 ara, anem al tema de l'esmena. Ens deia que del 
que es tracta és de crea r csperal1(;a i donar confian¡;a, 
i que -perdo- la creació deIs llocs de feina, la llu.i-ta 
contra l'atur és ~n funció del desenvolupament nacio
nal i del desenvolupamen t regional, i és evident, pero 
voste sap, per manual, aixo és de manual. ja no im
porta que ho discutim aquí, pero els manuals de ve
gades no es compleixen, que a nivells d'increment del 

producte interior brut del 2 %, en teoría, toca gene
rar ocupació, en teoria, resulta que a la practica, a una 
ílla com la nostra, amb increment del P.I.B., del 4 % 
no es genera ocupació, resulta que una economia nacio
nal, amb increment del 2'8 % del P.I.B. no es genera 
ocupació, i no és per falta de confian¡;a i no és per 
falta d'esperan<;a . 1 anem a parlar de ver i a dir que 
passa. El que passa, i vos te ho sapo i el Sr. company 
de Comen; i (ndú tria , també, é que aquest país ens 
venia amb un estructures fjnanceni!s i de capital tan 
obsoletes, tan acabades, que les primeres generacions 
d'inversió, els primers increments amb la inversió pro
ductiva, s'han dedicat a inversió de reposició, no a 
inversió generadora de lIocs de feina, i aquest ha estat 
el primer i gran problema cl'aquest país i jo li pos 
un exemple de fa molts d'anys, de l'any 62: si se'n 
recorda, voste no se'n pot recordar, pero ho pot havel' 
estudiat a manuals, es va produir una gran riada a Ca
talunya que se'n va dur per davant tota la indústria 
textil catalana. el riu Rubí es va desbocar, i va resul
tar que la gran desgracia d'aquesta riada, d'aquesta 
destrossada d'unes estructures economiques va ser el 
gran bot durant set anys de la indústria textil catalana, 
he dit durant set anys, perque aquests senyors matei
xos que varen poder invertir en fons públics per re[or
mar el que la catastrofe els havia prodult, no varen 
tenir el seny, a pesar de ser cataJans, suficient per 
amortitzar el necessari perque les seves maquines no 
quedassin en rctard respecte de les sucques, respec1e 
de les franceses. 1 la indústria textil catalana va tor
nar a caure deu anys després. 1 aixo és el que li deim, 
no hi ha hagut creació de lIoes de feina, perque la 
indústria espanyola, a pesar d'incrementar fortament 
la inversió, el que ha fet ha estat fer il1versions de re
posició i no fer il1versions creatives de lIocs de feina. 
Pero és que aquí, en aquestes illes, amb el sector fusta, 
amb el sector cal~at, fa falta, encara, indústria de re
posició, amb la qual cosa ni accions A ni accions B 
crearan lIocs de feina. 1 és evident que el problema de 
llocs de feina, globalment parlant, a Mallorca, Menor
ca, Eivissa i Formentera no és un problema tan greu 
com a altres lIocs, tenim una taxa d'atur aproximadu
ment d'un 11 % o una cosa així, pero és un problema 
que afecta un coHectiu determinat: els joves. 1 és el 
coHectiu més periUós, en tots els aspectes, perque pcl 
desencís que produeix que un jove s'incorpori a les fUi 1-

cions productives o a la vida de persona majüt-, i no 
pllgui trobar feina, i, a posta, no fa faHa, és a dir, no 
es tracta de només fer accions individuals d'un go
vern, sinó de fer accions coHectives d'un govern. no 
es tracta que el Conseller de Treball, que ja se n 'ha 
anat, perqu-.3 supos que el tema de l'atur no li intcres
sa, dediqui 10 milions de pessetes a un programes ¿e 
coHaboració amb l'INEM, sinó que es tracta que to'.a 
élcció económica es dediqui precisament a aguest tipus 
de Iluites. 

M'ha agradat moJt que hagi quedat cIar que les 
cooperatives de comercialització hagin ajudat a crear, 
perquc vostes no creen res, segon diuen, pero no m'ha 
contestat, ha contestat indirectament respecte de les 
cooperatives industrials, ni foment ni creació, i, evi
dentment, no els demanam que es posin al front de la 
gestió de noves cooperatives, de la gestió de noves in
versions, aixó no els ho demanam, aniria en contra de 
la seva ideologia i, a més, no podrien cobrar, perque 
són Consellers, per tant, aixo no ha han de fer, el que 
sí els demanam és que ho fomentin, ho fomentin, i fo
mentar vol dir ajudar la iniciativa privada perqlle ho 

~---------------------------------
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cre'i, ara, la concepció del que és el foment és molt dis
tinta per la seva part que per la nostra. Nosaltres te
nim una concepció de programa economic global, no 
planificat-dirigit, sinó planificat-indicat, vostes tenen un 
programa economic fragmentat, eIs exemples de l'efi
dicia d'aquest programa en aquesta Comunitat Auto
noma els hem vists. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Bé, voste diu que 

vostes han vist els resultats de la nostra actuació eco
nómica en aquestes illes, nosaltres hem vist el resul
tat de la seva actuació económica, de la seva pretesa 
actuació economica clins l'Estat a nivell nacional, el 
balan<;, cree que si s'ha d'anar a fer un balanc;, ja arri
bara el moment, som dins el Parlamenl, el balanc;, cree 
que a nivell nacional, en relació amb la seva política 
economica, és més que depriment. 

En la planificació, indubtablement, com deia al 
principi, no podem estar mai d'acord, perque vostes 
lliguem d'una manera directa la planificació deIs bene
ficis socials, nosaItres també els lligam, pero posant 
un pon t enmig, que és l'empresa privada, els sectors 
privats, perque entenem que en tant que es potencii"n 
els sectors privats, es beneficiara la societat, i aquí és 
alla on hi ha una discrepancia basica a nivell ideologic 
entre vostes i nosaltres. Perque vostes, en resum, i 
estan acceptant en aquest moment, que pareix que 
acaben de descobrir Keines, estan acceptant en aquests 
moments la planificació, estan acceptant en aquests 
moments el pes de la iniciativa pública dins l'econo
mia, quan nosaltres, en aixo, ja hi som de volta, per
que creim que la iniciativa pública, realment, no és ge
neradora d'ocupació, no ajuda a solucionar els proble
mes económics de quelsevol país, i les recetes que avui 
en dia s'usen en els altres pa'isos d'Europa, arreu del 
món, ens diuen, ens indiquen que les seves recetes en 
materia económica són passades de moda, són desfasa
des i, de cada vegada, els pa'isos d'Europa més avan-. 
<;:ats, que tenen els indicadors económics més alts; que · 
presenten una temperatura economica millor, són els 
pa'isos, i per aixó basta mirar el mapa d'Europa, que 
van sortint de governs del seu signe per entrar dins 
governs democratas-cristians, governs liberals, governs 
conservadors, en poques paraules, governs com el d'a
questa Comunitat Autónoma, i aixó és indiscutible dins 
Europa, avui, en aquest moment, és totalment indis
cutible. 

No entrarem a discutir si un creixement del 2 % 
del P.I.B. a nivel nacional pot generar ocupació avui 
en dia, aquest tema comen;;:a a ser revisat, es considera 
que el tema del 2 % ha quedat desfasat, a una reunió, 
fa poques setmanes, de Consellers d'Economía i Hisen
da, el mateix Ministre Sr. Solchaga ens deia que ells 
calculen que sense un creixement mitja del 3'5 % del 
PIB ja no es genera ocupa ció, les condicions economi
que s van canviant, per tant, no vengui voste, en certa 
manera, a dificultar si aquí amb el 4 %, quan, a causa 
de la nost1"a estructura económica, bassada exclusiva
ment en un sector, aixó és més difícil. 

No entrarem a discutir el tema de la inversió de 
reposició, perque cree que no hem de convertir aquesta 
tribuna en una disdussió, en aquest cas, d'história de 
¡'estructura económica o d'historia de l'evolució econo
mica, de totes maneres, cree que I'exemple que ha po· 

sat de la indústria textil de Catalunya no és un exem
pIe on es pugui plasmar millor la idea d'economia lliu
re de mercat, crec que, en certa manera, que és exem
pIe de tot el contrari, en aquest sentit, peró vaja, aquest 
·tema el deixarem de banda. 

I dir-li que les actuacions que duim a termc, que 
duim a terme nosaItres, a través de les distintes Con
selleries, conformen una política económica tal com 
nosaltres l'entenem, tal com nosaltres la veim, de fo
ment, sí, pero no interferint, sinó aunant esfor~os, aju
dant quan la iniciativa existeix i actuant en aquest 
sentit, no en el sentit que voste vol, que són uns ter
mes en els quals mai no podrem actuar. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
MoItes gracies, Sr. Conseller, moItcs gracies, Sr. 

Diputat de les lli<;ons que ens han donat. 
I passam a la votació, si no hi ha d'altres inter

vencions, d'aquestes dues esmenes 1.015 i 1.016 . 1 de
man a la Cambra, Sres. i Srs. que votin a Favor, es vo
len 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 scure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenguin? No n'hi ha. 
Viots a favor, 18; vots en contra, 25. Queden rc-

butjades ambdues esmenes. 
Passam a la votació de la Secció 14, ates que no 

hi ha ¡nés· esmenes vives,. amb la quantitat de 457.748.468 
ptes. . 

I deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo
tin a favor d'aquesta Secció 14, es volen posar drets, 
per favor? 

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

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

17. Queda aprovada la Secció 14. 
Passam a la Secció 15, Agricultura. 
Al Capítol I hi ha vives les esmenes 1.017, 18, 19, 

20, 1.021, 1.022, 1.023, 24, 25 i 1.030. Per defensar-les 
agrupadament, té la paraula pel Grup Socialista, el 
Díputat Sr. Josep Alfonso Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, quant a agrupació, estam d'acord amb totes 

manco amb la 1.030, perque és una altra cosa, és un 
altre tema, són del Capítol T, totes, manco la 1.030. 

La Secció 15, Agricultura, ha estat, dins els acords 
que hi ha hagut entre el Grup Regionalista i el Grup 
Popular, una de les seccions on el Capítol T ha tengut 
manco variacions. De 231 treballadors prevists en el 
mes de elesembre han passat a 225 en el mes el'abril, 
per tant, la variació realment és pctita. I també són 
petites les vacants que, ates el nombre considerat de 
programes i subprogramcs que té la Conselleria, el 
nombre de vacants que es produeixen. Hem de dir, 
d'entrada, que el conjunt, és a dir, la globalitat de la 
reduccíó que nosaltres proposam en aquest Capítol no 
va més enlIa, va un poc manco enlla del 10 % del con
junt de 409 milions de pese tes que dedica a Capítol 1 
la Conselleria. 

I per que? Bé, perque creim que si els caIculs, 
nosaltres hem fet dllculs aproximats, ja ho hem expli-

=== 
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cat una altra vegada, pero si els calculs que ha fet la 
ConseIleria d'Economia per donar la consignació pres
supostaria en aquesta ConseIleria, estan bé, es poden 
llevar certes coses, per exemple es poden llevar els re
petits; els aHots, quan juguen a cromos, els «repes» 
els canvien, bé, aquí els podem llevar. Hi ha un senyor 
repetit a dos sub programes, si esta calculat com a cost, 
aixo, d'entrada, ja es pot llevar, aixo, d'entrada; supos 
que no el pagaran dues vegades, ja seria gros. I des
prés, si en sub programes on hi ha quantitat de treba
lladors no cobrim les vacants, jo crec que tampoc no 
es perdra gaire, nosaltres proposam, en aquest cas, 
com hem dit, manco d'un 10 %, 35 milions de reducció 
d'aquest Capítol, i hem de dir una altra cosa, estaríem 
disposats fins i tot a revisar aquesta proposfa, sempre 
que se'ns expliqui la necessitat de cobrir aquestes va
cants, que el ConseIler d'Economia ja hem vist que 
amb aixo de personal passa molt i no hi esta massa 
imposat, i ho entenem, a mi em va dir el Conseller 
d'Interior que tampoc no hi estava imposat, pero al
manco les xifres les conec, si el Conseller d'Agricultu
ra, ja que no ha pogut fer encara la plantilla organica, 
ens explicas per que necessita aquestes 23 vacants, que 
nosaltres demanam que es retirin. Si ens les explica, 
tal vegada, arribam a fer coses a qualque banda, i po
clem reduir l'esmena, ara, el que, de cap de les ma
neres, no podem reduir és que els repetits no hi siguin, 
aixo passa a aquesta Conselleria i passa, em pareix, a 
una aItra Conselleria o a clues i, com que sllposam que 
els ordinadors, quan els passen repetits també els 
compten, perque van per xifres, si estan calculats 
aquests repetits,es descalculin i s'admeti com una con
tribució del Grup Socialista a la reducció del deuk 
públic, que no sera tan important, pero sí més clar, 
que la que va fer el Grup Regionalista. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té voste la p"raula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, comenc;arem amb els 

«repe », com vo le dill; dir-ti que en relació amb 
aquest lema, la ComLlnilat AlItonoma no fa alifa COSa 
qu egu ir 1 maleix crHeri que ve emprant l'Eslal , i 
és que, quan un funcionan ocupa una pla93 de políü , 
manté 1<1 seva p1ac;a G0111 a funeionari amb el. , eus 
noms i lIinalg s, i ,¡ 'ha de Onlr<1etar un inLerí, a 
pe al' q ue es conLraeli un inlerí, continua Il uint a la 
p lantill a pressupo U\ria, com fa l'Adm inj straci6 Central, 
eom es fa a tol·s els Pressuposts, amb els . el! noms 
i llinatges, no amb els de l'interí, amb la qual cosa, 
quan es cobresqui amb l'interi, es posaria una ... , aHa 
on es digués, aquesta pla¡;:a de funcionari que ocupa 
carrec polític, és oberta, en aquest moment, per un 
interí. 

1 entrem a les places que hi ha a la Comelleria 
d'Agricultura, als distints subprogrames. Al primer, Dl
[usió de Tecnologies i Estruc~ures Agraries, hi ha dues 
vacants, una d'oficial i una d'auxiliar, transferits per 
l'Estat de l'any 85. Al subprograma Millora i Ordenació 
Ramadera i Defensa Zoofito-sanitaria, hi ha un mosso 
de laboratori, transferencia de l'Estat, Decret de Trans
ferencia, que ja nUla en els Prcssuposts de l'an)" 85. 
Subprograma següent, Centre de Capacitació Agraria de 
Palma, un tecnic superior transferit de I'Estat i dues 
pIaces de creació de la Comunitat Autonoma, que ja es
taven creades en el 85. Al subprograma següent, Orde
nació Pesquera, un Cap de Serveis de Pesca, transfe-

rit de l'Estat, que ja venia, que ja es~ava previst en els 
Pressupost del 85. Direcció i Serveis general s , el sub
programa següent, al qual proposa una reducció de 5 
milions de pessetes, hi ha dues vacants, una de subal
tem i una d'enginyer tecnic agronom, transferit de l'Es
tat que ja figurava als Pressuposts de l'any 85. Orde
nació, Proteeció i Millora del Medi Rural, hi ha tres 
vacants, dos enginyers U:enics i un capatas, transfe
rencia de l'Estat, és a dir, vacants dotades pressupos
tariament en el Decret de Transferencies corresponent, 
i no cobertes encara, de l'any 85. Indústries Agraries i 
Comercialitzaeió Agraria, dues vacants, una de menes
cal i una d'auxiliar, transferit per ¡'Estat, corresponent 
al seu Decret de Transferencies que ja estava pressu, 
pastada l'any 85. Ordenació i Millora de les Explota
cions Agro-pecuaries, una vacant, que és la direcció de 
serveis d'Enginyers Agronoms, transferida de l'Estat i, 
per tant, dotada pressupostariament per l'Estat. Refor
ma i Desenvolupament Agrari, el que abans era l'lRY
DA, que ara és el SERYDA, set vacants, dues c1'auxiliars 
tecnics, una de delineant, dues d'auxiliars, una de sub
altern i una d'enginyer, que també són producte de la 
tranferencia a la Comunitat Autónoma de les compe
tencies en ma!eria d'IRYDA i, per tant, també trans
ferides per l'Estat amb dotació pressupostaria. I aixo 
és el resum que supos que li he ac1arit, la majoria, 
com voste veu, són vacants transferid es en el corres
ponent Decret de Transferencies de l'Administració 
Central i que la Comunitat Autónoma entén que ha de 
mantenir i no extingir. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 
Volen intervenir els al tres Grups? 
Passam, aleshores, a la votació de les esmenes es

mentades, de la 1.017 a la 1.025, quedant-ne exc10sa la 
1.030. 

I deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diput:J "~ que 
votin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar clrcts, 
per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No ll'hi ha 
Vots a favor, 16; en contra, 21; abstencion~. cap . 
Queden rebutjades. 
Esmena 1.030, del Grup Parlamentari Socialista. 

Per defensar aquesta esmena d'addició, té la paraula 
el Diputat Sr. Antoni Garcias. 

Disposa d'un tcmps de cinc minuts. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Aques

ta es mena és una esmena d'addició, és una esmena 
per a la creació d'un servei, és una es mena repelida, 
l'any passat ja va ser proposada, de creació d'un ser
vei d'urgencia de menescals. Creim que, ens hagués 
agradat que en aquests moments no haguéssim hagut 
de dur aquesta esmena aquí, ens hagllés agradat que 
la problematica deis serveis deIs menescals hagués es
tat resolta, que s'hagués donat una solució a tot el pro
blema de la manca d'una vigilancia sanitaria deIs pro
ductes i de la sanitat dels !lostres animals a les nos
tres ilIes, pero, en aquests moments, ens trobam que 
la situació és la mateixa que l'any passat i que l'altre 
any. No s'ha donat cap SOlllCió a la demanda constant 
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deis ramaders, perque puguin ser atesos en un moment 
determinat en que no troben cap menescal en el lloc 
on la Llei els mana que han de ser. Aixo provoca que 
hi hagi molt de perjudicis, i principalment a les ex
plotacions ramaderes petites, provoca que es trobin 
desassistits i aixo fa que sigui una demanda constant, 
i crec que el Conseller ho sap, plantejada a multitud 
d'ocasions, que els serveis públics vagin a cobrir. Crec 
jo que si s'intentas anar a una reforma, i ha estat un 
tema ja discutit al tres vegades, fins i tot, amb el ma
te ix Conseller, a una reforma de tots els serveis ve
terinaris i que aquests serveis veterinaris complissin 
les missions que, teúricament, ten en encarregades i 
també la mateixa Conselleria de Sanitat, conjuntament 
amb la d'Agricultura, dotas economicament aquest ser
veis veterinaris, es podria pal'¡¡ar aquest deficit que hi 
ha en aquests moments. Pero mentrcstant no es faci 
aixo, hi ha el problema greu que els pagesos, els ra
maders es troben sense aqueixa assistencia, per tant, 
nosaltres continuam mantenint que és necessari crear 
aquest servei d'urgencia, fins i tot, una de les fórmu
les que en aquest moment podria ser valida és que 
aquest servei el'urgencia es fes en convenis amb coope
ratives i amb organitzacions professionals agraries. 

Crec que seria un camí i és un camí que a Euro
pa s'usa, que hi hagués participació dins aquest ser
vei d'urgencia, participació monetaria, s'entén, de les 
mateixes cooperatives, ele les mateixes organitzacions 
professionals, i tot el suport i principalment la major 
aportació economica de la mateixa Consellería, crec 
que és necessari í crec que s'hauria d'acceptar aquei
xa esmena. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Té la paraula el Conseller d'Agricultura. 

EL SR. SIMARRO MARQUBS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Aquesta esme

na vertaderament és cada any que s'ha presentat, i 
l'hem discutida moltes vegades. Jo li he de clir el ma
teix que li he dit les al tres vegac1es, o sigui que el 
servei veterinari és una professió lHure, és una pro
fessió que no esta institucionalitzada en pla, com hi es
tan els serveis medics, o sigui, que no hi ha Segure
tat Social ramadera i que, per tant, qualsevol rama
del', independentment o coUectivament, pot tenir el 
seu propi veterinario Pero, independentment d'aquest 
assumpte, i en la seva darrera proposta, hi ha ja una 
legislació, a través de I'Agrupació de Defensa Sanita
ria, a través de l'Agrupació de Defensa Sanitaria es 
poden contractar els veterinaris i és obligació que els 
contractin, i, arnés, amb una forta subvenció per part 
de l' Administració. 

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

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sí, gdlcies. Bé, la seva res posta ja la coneixia, jo 

fins i tot li he obert un nou carní, un nou camí per 
intentar solucionar aquest problema, és repetir cons
tantment, aquí, uns mateixos temes, cada vegada, per 
part del nostre Grup, s'intenten obrir nous camins per 
intentar solucionar els problemes. Voste sempre diu, 
o ja esta, ja esta fet o funciona bé. La realitat és que 

els ramaders es troben sense una assistencia, que sí 
que és ver que els veterinaris és una professió libe
ral, és una professió, pero també ho és ser metge, és 
una professió liberal, pero hi ha uns veterinaris titu
lars que tenen unes obJigacions, i aqueix~s obligacions, 
per ara, per dificultats que no estan ajudant a solu
cionar-les, dificultats . que poden ser de manca de do
blers, de quantitats monetaries per intentar reestruc
turar tot aquest servei, vostes tarnpoc no solucionen 
aquest problema, mentre no solucionen aquest proble
ma, tampoc no donen solució al problema de tot 
aquest servei, de tota aquesta manca d'assistencia sa
nitaria, i qui ho paga és el pages, ho sabem, jo tam
bé ho canee, que a través de les Agrupacions de la 
Defensa Sanitaria hi ha, per part de l'Administració, 
totes unes ajudes perque puguin fer feina, perque pu
guin ajudar aquestes agrupacions sanitaries, pero jo 
no és aixo que li die, jo li dic que voste prengui la 
iniciativa a un problema concret en aquestes illes, a 
un problema molt greu i principalment en el centre 
de Mallorca, perque es cre! aquest servei d'urgencia, 
independentment que a través de les Agrupacions de 
Defensa Sanitaria, que aixo va per llarg, puguin anar
se creant i assessorant les propies Agrupacions de De
fensa Sanitaria, a través dcls menescals. Pero aquest 
és un procés molt més llarg, i en aquest moment hem 
de solucionar el problema, vostes no donen solucions, 
ni per un ca mí ni per l'aItre, diuen, tot va bé o feim 
el que podem, pero el problema surt cada dia i cada 
dia és constant per als ramaders ele les nos tres i!les. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Jo, Sr. Diputat, no he dit que les coses anassin 

bé, aixo ho ha dit voste, jo no ho he clit, aixo com a 
primer tema. Segon, la missió de' I'Administració, així 
com esta plantejaela, és una, no és un tipus de sani
tari individual de cada ... , no és clínica, la clínica és 
un exercici particular de cadascun. La sanitat coHec
tiva esta coberta pels veterinaris titulars. 1 respecte 
al que m'ha planteja! c1arrerament, no és a llarg ter
me la defensa sanitaria, hi són ja, i és volunta! de1s 
ramaders i en aquest moment ja funcionen. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? Passam 

a la vatació ele l'esmena 1.030, i deman a la Cambra, 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es volen posar 
drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que vatin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 

cap. 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Votació: a favor, 15; en contra, 24; abstencions, 

Queda rebutjaela. 
Passam a l'esmena 1.026, del Grup Parlamentari 

Socialista. Per defensar aquesta esmena té la paraula 
el Diputat Sr. Anloni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Bé, seré breu, perque el 

mateix contengut de ,'esmena detalla clarament el 
perque de la motivació d'aquesta esmena de reducció 
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d' l milió de pesse'les. No a ltres creim que aquesta re
ducció ve donada perque nO ve especificat clarament 
en que es gastaran e ls doblers que són als Pres Up0sts 
i, a més, perque creim, i tenim Ulla esmena n aquest 
sentil, que, de tots els studis que s'han d'ana¡' des
envolupant, el mé importanl en aquests Tl1(:)menls és 
un cstudi de cara al Mercat Comú. I\.ixo ho tenim dins 
una altra e mena i crdm que d iversificar estudi que 
no abem sj Óll especificats din els Pres upo ·ts, me· 
reix que s iguin reduldes les partides. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. ConseLLer. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, SI". Prcsident, Sr. Dipulat. Aquest delall de 

tots els Capilols, m'imagin que de lots e ls program s, 
. s refereix, perque xcrra només del subconcepte 2800, 
pe ro no especifica a quin programa, m'imagin que és 
a tOlS eJs programes, Li. varen e1.onar un deta ll guan 
varel11 compar' ixel' la primera vegada, em par LX que 
e ra e l desembre o el gene r a la C missió c rre po
nen , perq ue no han vafial ab.oJutame nL, i 'ha fixat 
entre e ls a ltre Pre supo. ts i aquest, són lots especifi
cals. Si vo l, li ho diré concepte per conce pte, pero 1 
programa OtO l e ' t ~l destinat a curscts d genl d'ExLen, 
sió Agra ria, d'agricu l tors, el allres, que són 277.000 
ptes. a cursels de forma ió profe, sional; el 302, 135.ÚOO 
pLes. és per a CUJ-seLs de maneig ele productes filo'sani
tari ' vCl'inoso" 1 Lipu ' ; lesprés hi ha e l 401. gue són 
675.000 ptes. q ue perlan a l'Escola de Palma p r fer 
cursel de capacita ió a agriculLor , I'altre és el l'Es~ 
co la ele Maó, 180.000; a I'altre, hi ha, en e l programa 
de Pesca, SOl, hi ha 5 milion ' , i SÓ!] e l cswtlis d'ar's 
menor, e ls pinxos, e lc., ctc., que 1i varcl1'l explicar. En 
e l ervei Genera!::;, 60 1, Il'hi ha un ' allres de 2 mi, 
!ions j busques que e. Lan pCl1sats pe)" a convenis amb 
la Univei'silat, q\.le bi ha una serie presentada per la 
Un iversHal, i hem de eleccionar a veure i ha poclem 
fe)', en funció ele la dO lació pre supo t ['ia, i despl'és 
els a lLres, finals, e tan dedi al completamenl, que 
després ho traclarem a I'altra esmcna que han fe t, a 
estudi bre comercialització i utilitzac ió resp ele de 
produetes del Mercat Comú. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Graeies, Sr. President. Bé, jo li diria que aquesta 

reducció ve enfocada que sí, a cada Capítol tenen el 
mateix apartat per a diferents estudis, no arribam mai 
a saber si els estudis els poden fer, si els arriben a 
omplemenlar O s 'arriben ::t [el'. Nos:lltres , en aqu Sl 
as concret, hem ded icar a I'e mena segi.ienl, que feil11 

un aparlat important a un estudi que crejm importan
tíssim i es encial, i creim que Ile ar, reduir aquesta 
partida en J mi lió de pes etes, creirn que no sOlna i 
queda molt mé: ciar e l CapÍlol si es rl!dueix aquesta 
quantitat. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Crec que cada programa ha de tenir els seus es

tudís corrcsponents, perque són temes completament 
dis tints uns deIs altres, perque precisament eSLa ret 
el programa per subprogrames. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups PoIítics? 
Passam a la yotació de l'esmena 1.026. Sres. i Srs. 

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

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

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Abstencions? No n'hi ha. 
A favor, 16; en contra, 23. Queda rebutjada l'es

mena. 
Passam al debat de les esmenes 1.027 i 1.031, del 

Grup ParIamentari Socialista. Per defensar aquestes 
dues esmenes, té la paraula el Sr. Antoni Garcias. 

Cinc minutets. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres, i Srs. Diputats. En . 

lla~ant amb el que dei a a la darrera intervenció fa 
poes segons el Sr. Conseller, es vol veure aquÍ la di
ferencia de conceptes que hi ha sobre el tema. Nos
altres no creim, fins i tot, que cadascun dcls seus de
partaments hagi de ser un caixó de sastre, és a dír, 
cada un ha de ser com un caixó i cada un ha de te
nir els seus estudis, sinó que nosaltres creim que en 
aquests moments tot ha d'anar dirigit a un sol estu
di, que és tota la vertent cara al Mercat Comú, tota 
la problematica de la nostra entrada al Mercat Comú. 
Per aíxo, i amb aixo volia enllac;:ar la nostra csmena 
d'addició de 6.989.400 ptes. perque es faci un estudí 
serió s de quines han de ser les nos tres produccions i 
quina ha de ser la nostra comercialització cara al Mer
eat Comú, tant la necessitat que tenim d'aqucixes pro
duccions i la necessitat que tenim de com hem de co
mercialitzar aquests productes cara al Mercat Comú. 

1 lí posaré un exemple, en aqucsts momenls ens 
trobam que a una zona com Sa Marineta posen 800 
quarterades en reguiu, í vostes en aquest moment no 
tenen cap estudi de quins cultius, que és que s'hi ha 
de fer, o, almanco, conegut per l'opinió pública, que 
s'hi ha de fer, perque pugui ser, pugui ten ir un mer
cat propi aquí i després h i ha d'haver un excecl nt, 
pugui t oir un mercal al Mercal omú. Aixo denota 
que vos tes no tenen una direcció i lcnen una manca 
d'e ludis cap on ha d'anar, cap on s'ba ele dirigir la 
seva propia politic<. J cree que seria moll bo un cs
ludi el' clari ic~lr tot aquest lcma i de prés, que te
nint aquesl. estudi pogu sin aplicar una políli 'a, en
cara que fos la seva. 

La segona esmena que és englobada aquÍ dins és 
una altra d'addició, bé, és una esmena cl'addició que 
ha estat ja dcbatudc i és una de les esmenes ja cone
gudes en aquesl Parlament, que és dotar amb un pres
supost el onsell Agra rL Avui matí xerravem del Con
sell de la Joventul, que tenia pressupost de 2 miliolls 
de pcssctes, i la mateixa runció que té el Consell de 
J oventut practicament la té el Consell Agrari, vos les 
continuen sense doiar aquest COl1seIl Agrari, con ti
nuen amb el mateix, o voste continua amb la mateixa 
iclea i, per aixo, el Consell Agrari dóna els resultats 
que dóna, perquc voste no el va crear, jo crec que 
voste no el va crear creíent en ell, sinó que voste el 
va crear pe!' una demanda de la propia gent, í així és 
que el Con ell Agrari no dóna els resultats adequats i, 
fins i tol, aixó fa que aqucsl Consell Agrari no pugui 
dur a t rme l11l eS r ine .. Cl" c que importants, el'en-

.~-------------------------------
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lla<; amb la mateixa Administració, amb la finalitat 
que voste j'havia creat. 

Despr-és, dins aquesta mateixa partida ele 7 mi
Iions de pessetes hi ha 4 mUions de pessetes per re
for~ar el paper de les organitzacions professionals 
d'ag r icul t0rs. Aquesta tOllla a ser un alLra esmena 
cons tant a ls Pre suposts, dedicar unes quantitats deIs 
Pressuposts a l'efol"<;ar el papel" de Les organjtzacions 
professionals, i aquesta esmena no seri.a necessaria , 
per exemplc, s i en aquest pais duguéssim cent anys 
de democracia i féssim unes organitzacions totalment 
coosolidades, creim que en aqucs t momenl continua 
essent vigenl, [ios i taL, dcsprés veim, perque per 
cI'allrcs vies, vos tes, vasLes, per d'altres vies, suoven
clonen organitzacions sectol'ials , quao dluen i es ne
f:,ruen a subvencionar i ajudar a organitzacion s profes
siona " subvencionen rgani tzacions sectorials, que 
m.olles vegades ón arins i tenen el seu color poli tic, 
pero, a 1'h01'a de fcl' una nOl"ll1ativa clara de lotar 
per igual totes I.cs organirza ion, vos tes s'hi lleguen 
als PressuposlS. Jo rec que és nec ssari que aquesta 
eSI11 na s 'aprovi, perqu continua essent necessari que 
aque l papel' de les organilzacions professionals, es re
cord i, a més, pcrque, vO te empre s'ha queixat , cons
tantment, de la manca d'eficacia ele I'Administració 
cara a arribar la in formació a ls mateixos agricullors, 
le rganitzacions professionals ten n molt l11és facil 
per poder arribar als mateixos agriculLol"s que la ma
teixa Administraeió. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gl'acies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 

Sr. President. Sr. Diputat, hi ha dos temes, pri
mer de tot era el del Mercat Comú. Li he dit, em per
doni un moment, faré un incís, que aixa no és un cai
xó de sastre, sinó que si el pre~supo.st esta fet per 
programes i per subprogrames, cada un ha de tenir 
el seu concepte específic, sinó sobra el Pressupost per 
programes. r dins aquests programes, precisament li 
he dit que els tres darrers conceptes que hi havia, que 
sumaven, per una part, 2 milions, i ['aItra, 2 mihons 
i 1'altra 3.300.000 ptes., aquests anaven dedicats al Mer
cat Comú, i pugen, 2 i 2, 4, 5, 6, 7, efectivament, més 
o manco els doblers que voste diu. 

Respecte de I'altra esmena, la del Consell Agr0ri. 
Bé, aixa sempre ho 11em dit i sempre ho hem discu
tit. Jo, al Consell Agrari, a tots els que vénen de fora, 
els paguen el viatge i hi ha pressupost dins el con
cepte d'estudis, precisament, per encarregar, si hi ha 
algun grup que ho vol fer, per enearregar aquests es
tudis. 

Respecte de l'ajuda a organitzacions professionals 
agraries, també ho hem discutit moltes vegades, crec 
que són [es mateixes agrupacions les que s'han de 
mant!enir i no han de dependre de l'Admínistració, i 
li puc dil- que no s'ha ajudat a cap, excerte una que 
és la Federació de les Cooperatives, on estan incloses 
tates les cooperatives, aquí hi havia una ajuda inte
gral, perque era la forma d'estabIir una agrupació, al
manco ... per fer les comereialitzaeions i discutir tots 
els problemes comuns. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Grades, Sr. President. Bé, seré molt breu. Diu 

que aItres subprogrames, els apartats d'estudis es de
diquen tots cara aJ Mercat Comú, jo el que cree, i 
continu pensant el mateix, és que si tots van al Mer
cat Comú, tots haurien d'anar en una mateixa línia i 
tots haurien de ser dins una mateixa partida. r, arnés, 
si, per ventura, m'ho havia explicat el dia de la com
pareixen<;a a la Comissió, com que ja fa tants de me
sas, per ventura, me n'havia oblidat, pero no ho co
neixia, no tenía el coneixement que hi hagués aquests 
6 o 7 milions, com diu, dividíts en subprogrames que 
anassin cara al Mercat Comú. 1 cree i continu mante
nin t que és molt més ciar, fins i tot, per als maleixos 
compromissos que voste pot prendre davanl el Parla
ment, que quedi clar que voste fara un estudi dirigit, 
amb una quantita important de doblers, cara a conei.
xer lota la probJemalica de Les nOSlre ' illes cara a l 
Mercat Comú. 

Les aItres esmenes, bé, les seves argumentacions 
són reiteratives de les contestacions d'anys anteriors, 
el ConseIl Agrari, voste diu que paga uns bitllets, pero, 
de totes formes, vostes, en cap moment, l'actualilzació 
necessaria que poden fer com a argan coHaborador 
tampoc no l'estan usant, vos tes utilitzen el Consell 
Agrari a moments o quan eIs convoquen per passar
los, fins i rot, qualque informació, o donar-los papers, 
pero molte vega les aquesls papers i aq uesta info'-ma-

ió que vos tes t)'aslladen , tamp e no aconsegueixen 
fer un s.eguiment conjuntament el onscU Agrari i que 
hi h·agi una eSLructura, fins .i toL, en el mateix Con e ll 
Agrari, pcrque el que po en en marxa e dugui a tel"
me. 

L'altre apartat, el deIs 4 milions de pessetes per 
a organitzacions agraries, jo sí que li puc dir que vos
tes, no sé si en aquests moments ja han dit que no, 
pero sé que hi va haver a un Consell Agrari una de
manda d'un grop sectorial que e[s demanava doblers, 
d'un grup sectorial, i voste va dir que li pareixia que 
hi estava d'acord. Aixó és així, almanco així se m'ha 
informat que va passar al Consell Agrari. Ara, voste, 
institudonalitzar unes ajudes que tant poden ser per 
a la federació d'agricultors i ramaders com poden ser 
per a Unió de Pagesos, i que siguin institucionalitza
des i que ho siguin a través d'una normativa cIara, vos
te a cada moment es nega, i aixo el que fa és que no 
vol refon;ar el paper del sindicat, quan creim nosal
tres que és la pec;a fonamental dins qualsevol demo
cracia. 

GraCÍes. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Només contestar-li que els programes, ja Ji ho he 

dit, a posta estan separats, uns són per a estudis de 
comercialització, els altres per a estudis de mercats 
d'estadística, i els altres per a I'agricultura de munta
nya. Respecte a la resta, jo crec que ja no ten e res 
més a dir-li. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els al tres Grups Políties? 
Passam, aleshores a la votació el'aquestes dues 

esmenes, 1.027 i 1.031. 1 deman a la Cambra, Sres. i 
Srs. Diputats que votin a favor d'aqLJestes dues esme
nes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes grades. 

----------------__ .. a 
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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. 
Vots a favor, 18; vots en contra, 23; abstencions, 

cap . Queden rebutjades. 
Passam al debat de les esmene5 1.032, 1.033 i 1.034 

del Grup Socialista, per defensar aquestes esmenes, té 
la paraula el Diputat Sr. Antoni Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Aqueixes tres esmcnes, Sres. 

i Srs. Diputats, aqueixes tres esmenes estan enfocades 
i han estat agrupades, perque creim que totes tres 
tenen una mateixa vertent: la comercialització deIs nos
tres productes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Silenci, per favor. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Unes, amb suport de campanyes per al consum deIs 

nos tres productes, ¡les altrcs, cara a enfortir la co
merciaIització d'aquests productes. 

A la primera d'aquestes csmenes, nosaltres creim 
que és necessari dedicar un csforc;: m 1t important, i 
per a aixo hi posam una quantitat de 18 milions de 
pessetes, a potenciar e ls nostres productes cara al seu 
consumo És a dir, els alu-es anys, l'an passat, me'n 
record que hi havia ja una partida d'l milió de pesse
tes , 500.000 i 500.000 per donar suport a una campanya 
per al consum de Het fresca, aqueixa campanya, d'l 
milió de pessetes, no l'bem vista , no be vis t jo. alman· 
co, que s'hagi fet cap campanya en aquest sentil, i a\
manco, si s'ha fet, no ha tengut gens de resso, perq ue 
ningú no l'ha coneguda, crec que continua essent ne
cessari que es contimü incentivant per aquest camí, i 
no amb 1 milió de pessetes, sinó amb quantitats molt 
més importants. . 

Després, d'aquests 18 milions de pessetes, nosal· 
tres hem tret un altre tema molt important per a nos
altres. Es c'onegut que en aqueixes mes s'incentiva, fins 
i lot, que es produ ixin flors ¡plante cl'omamenta
ció perque es creu que aixo pot lenir un mercat molt 
impol-tant cara a \ Mer al omú, i /'ins i tol aquest 
producte, aquestes produccions poden ser procluldes 
amb aigües residua l . COD1enIYa a haver-hi produc i ns 
no importants, inó produccioI1s cons iderables, pel' 
nosallre c re im que bi ha una manca de concentració 
d'oferta. Com que hi ha aqueixa manca de concentra· 
ció d'oferta, nosaltres proposam que una quantitat d'a
quests 18 milions de pes se tes vagi dirigida a crear un 
mercat majorista de flors i plantes ornamentals, és a 
dir, que sigui la primera passa perque els productors de 
flors i plantes ornamentals que en aquests moments 
estan totalment disseminats tenguin un \loc on es tro
bin, i aixo pugui ser una primera passa perque eils 
puguin anar fent feina cara a la seva comercialitzaclÓ 
en comú. Creim que és important que es dediqui una 
quantitat d'aquests 18 milions de pessetes a crear un 
mercat majorista de flors i plantes ornamentals. 

Els altres doblers, creim que dins tota aqueixa 
partida, haurien d'anar a fomentar seriosament les nos
tres produccions, els nostres propis productes cara al 
consum de les nostres illes. 

Després, tenim una esmena d'll milíons de pes se
tes i una altra esmena de 10 milions de pessetes. L'es-

mena de 10 milions de pessetes és, i aquí sí que m'a
gradaria que el Conseller em donas una explicació del 
tema de 20 mílions de pes se tes que tenen destinats a 
comercialització i a ÍndustriaIització, perque si mal no 
record, al moment que varem tenir la Comissió, el Con
:-; · Il e r va dir que aquest 20 mjJjons de pes et es de
dicarien principatment a ajudar la om r ia li tzac ió i 
principalmenl a donar suport a tote aquelles e opera
tive ' i grup ' d'agricultors q u volguc. sin constituir-se 
en ass ciacion de procluclors agraris, que és la deno· 
minació i és el que ens !liga cara al Mercat Comú. 
Aqueix era el seu esperil, amb el qual jo esta a om
pi tamenl d'acord, i {' smena anava dedicada que 
aquesls 20 milion de pes tes a no altres no ens pa
reixien uficien ts, pero m'ha arribat, lambé, que a l dar
r r ' on 'e ll Agrari. voste va dir que ague ' l ' 20 mi lions 
de pessetes els dedicari · n a fel" audilorles, sempre vo
luntariament, per a I's e operative .. Jo pens que en 
aques t moments 'ha d'acJarir j aquests 20 milions 
de pcs etes van dirigi1s a la comercialització deIs nos
[re produclcS o van dirigits a ter 8udilol;es amb le 
cooperative qu' ho vulguin, perquc la vertenl és LO
ta lmenl difcr 111. Nosal! re , indep >ndentment , cr im 
que per ventura també pot ser positiu, pot ser positiu 
que es facin auditories a les cooperatives, pero són dos 
temes diferents, i creim que en aquests moments, 20 
milions, fins i tot, cara al tema de comercialització, al 
tema d'ajuda a formació el'APAS, 20 milions de pes se
tes no són suficients. 

Després també teníem, i mantenÍm una es mena d'JI 
milions de pessetes per abrir nous canals. de "Comercia
lització, obrir nous canals de comercialització va dins 
la mateixa línia que el d'abans, pero aixo és per incep
tivar, no ja les cooperatives, que ja existeixen, que 
s'han de transformar en APAS, sinó d'altres formes 
d'organització que fins i tot puguin arribar, no al Mer
cat Comú, sinó aIs mateixos consumidors de les nos
tres illes. L'altra era més cara al Mercat Comú, aqueixa 
és de formes de comercialització cara als mateixos con
sumidors. 

Cree que lOl aquest conjunt d'esmenes és nece sa
ri, cree que la eomercia1itzaci6 és la passa, é una de 
le passes que manqu n a ls mateixos product r . j la 
quantitat que vo tes hi destinen, i la desUnen a co· 
mercialilzació, 20 miJion ele 1 ssetcs creim que s6n 
molt pocs i si la destinen al que ha arribat a les meves 
orenes, crec que clesvirtua tot el contengut del pro
grama que hi ha posat. 

Moltes gracies. 

E.L SR. PRESIDENT; 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. ConseIler, te voste la paraula. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. Presidenl. Sres. i SI . Diputats. Respecte de 

la prim 1'a e !TI n , de 18 miliol1s de pessetes de mos
tres agr-arie , li pu dir qu ta dotada, en aquests 
mom en ts , amb 2 milion de pessetes, que hi ha mol tes 
manifestacions organitzaeles pel mateix sector i per al
tres Conselleries i que creim que són suficients per 
atcndre aquestes mostres de productes agraris. 

Respecte del mercal ele les flor5, aguest tema l'hem 
tractat, he tengut personalment reunions amb els dI s
tints proeluctors de flors, i el que m'han exposat és que 
ells tenen uns canals dircc tes de venda cap a l'estran
gel', i que en aquest moment fer un mercat aquí. on 
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no hi ha compradors, és totalment innecessarí, és la 
manifestació del mateix sector amb el qual procuram 
estar en contacte per tirar endavant. 

Respecte de les ajuaes a comercialització i coope
ratives, els 20 mi lioJ1s de pessetes ditxosos, aquests són 
dins els concepte d'inclusl'rialitzaci6 i comercíalització, 
i concretament cara a cooperatives, aquest tema es va 
discutir amb el Consell Agrari i varen trabar que una 
de les millores, i a petició del mateix sector, que s'ha
via de fer eren estudis de viabilitat de cooperatives, 
que és distinl del lema d'audi tories. Vol e1ir que el ma
jor supon que es pot e10nar a una c operativa, ~ que 
aque ta eoopcr'at iva s iguj via ble i se li puguin f r el 
csludis eorrespo.nent per lal que s igu i viable, pero no 
dedicar e!s 20 l11ilio ns otalmeo l a aixb, només una parl 
e1 'aquests 20 milions, la que sigui necessaria per aten
dre les peticions, i els altres són per atendre e ls pro
cessos de comercialització. 

De tates formes, li vul! e1ir que aquest tema és el 
que esta més protegit i més ajudat, tant a nivel! na
cional com a nivell del Mercat Comú, i sap que les 
APAS, concretament, tenen una protecció que no se 
li pot donar m és ni superar a la que tenen en aquest 
moment. 

1 res més, crec que li he donat una explicació, un 
poc. 

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

EL SR. CARCIAS COLL: 
Sí. M'ha donal una explieació i bé, em embla que 

s í, que e ls 20 milions de pessetes aque ts, vaste, d 
:quan ha va exp licar a la Comissi6, ha anviat total
ment, perque voste si tenia una política que creía que 
era l'adequada en aquell moment, i jo cree que ha és, 
¡'adequada al" a l tema de la comereia lització , p e rque 
e l tema de les APAS, i vos te a la Comissió ho ama" 
nirestar, le problematiea que tenim aquí és l. dimen
s ió per anal- a les quanlitats que es demanen al Mercat 
Camú, nns i tal, voste es va comprometre a la Comis-

ió qu fada ge tions en el sentil qu per ser una iUa, 
es rcdu'iss in aque 1. maxims, i aq uests milions que vos
te projectava en aquell moment, es destinave n total
ment a aL'o, i jo creía, fin i tal, que no eren suficients, 
i ara res ulta que part d 'aquests han d'anar a estudis 
de viabilil'at. Si vo le creia que s 'havieo de fer eslud i 
de viabilitat, com jo crec que s'han de fer esctudis de 
viabilitat, voste ha hagués dedicat a un capítol i a un 
programa aclequat per a aixo, pero ara, no intenti can
viar tot el sentit d'un programa que és per a comer
cialització i industrialització cara afer estudis de via
bilitat, perque, bé, aixo és, i a cada pressupost ha deim, 
un caixó de sas tre, que vos tes estan agafant d'alla on 
valen, el que creuen, a cada moment, quan canvien i 
quan els pareix necessario 

Per a mi, el darrer exemple, deIs 7 milions de I'an)' 
pasat, que encara coen, 7 milions que es varen treure 
també cl'industrialització i comerciaIització p er subven
cionar, també, tenÍm l'exemple, per aixo, que ja estam 
esca ldat en aque L tema. 

De prés el tema del merca l majori ta de p lantes 
d'ornamentació, bé. '0 no sé am quin sector ha xerral 
aste, cleu ser amb e l «R saflor» que lé el eus canals 

de com ercialitza i clireclament 3mb Holanda, p erqu 
és una empresa holandesa , pero els petits, eIs que te
nen poques procluccions, bé, poques produccions, els 

que comencen i tenen molt d'anim i moltes ganes de 
fer feina, aquests sí que peregrinen cada dia per les 
floristeries per anar a vendre les quatre flors, han de 
peregrinar per les rIoristeries per anar a vendre qua
tre flors, no tenen un mercat on poder concentrar tota 
aquesta oferta, i aixo és una realihlt, és una reaJitat. 
1 crec que és necessari que es faci aquest mercat de 
les flors, i, arnés, crec que continua essent una equi
vocació el téma de no valer fer una campanya de su
port aIs nostres productes, perque aixo ha pagarem 
molt car en el moment de l'entrada al Mercat Comú, 
ha pagarem molt car, ¡aquí veurem una introducció 
important de productes ele fora i nosaltres no sabrem 
com els hem ele contrarestar quan, en aquests mo
ments, haguéssim pogut fer una feina molt positiva 
per contrarestar-Ios. 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam a la votació de les esmenes 1.032, 1.033 í 

1.034. 
Sres. i Sr. Diputats que votin a favor e1'aquestes 

esmenes, es valen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i 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. 
A favor, 19 vots; en contra, 23; abstencions, cap_ 

Queden rebutjades les tres esmenes. 
El Capítol IV manté viva l'esmena 922 del Grup 

Esquerra Nacionalista, per defensar aquesta esmena, té 
la parauIa el Sr. Ramon Orfila. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracies, Sr, President. Molt breument, perque veig 

que la tanica general és no acceptar massa esmenes, 
pero, tal vegada, el fet que aquesta només sigui de ] O 
milions ele pessetes, i acabem de rebutjar-ne tres que 
tlujaven 39, obri qualque possibilitat, esperem que slgui 
aixÍ. 

És un tema semblant, es tracta de parlar de [a 
potenciació de les cooperatives agraries, jo crec que 
és un tema sempre important i que, per part de la 
Conselleria, haurien e1'estar bastants oberts a aquesta 
possibilitat . El fet que se'ns expliqui, un deis proble
mes que té aquest PIe tan !larg, és que no hi hagi ha
gut compareixences en Comissions, i, per tanr, aquí 
parIam per primera vegada ele moIts de temes, a<;o ens 
du que les idees estiguin poc ciares per part de tots. El 
fet que ara el Conseller ens hagi parlat que aquests 20 
miiions famosos no es destinen només a comercialitza
ció, jo crec que encara dóna més pes i fa més impor
tant que s'accepti I'esmena nostra de 10 milions. Els 
20 milions ens semblaven a nosaltres ja pocs per donar 
suport, per potenciar la comercialització, i molt més 
si voste ens diu que d'aquests, només n'hi dedicara una 
part. Per tant, la nost1'a proposta que s'augmenti, es 
destini, s'obri una nova partida de 10 miliol1S de pes se
tes destinada a la potenciació de coperatives, i no úni
cament al tema de comercialització, sinó, d'una forma 
nloit més global, a temes COI11 poden ser potenciació 
d'alguna cooperativa de segol1 grau, afer aquests estu
dis de viabilitat deIs quals voste vol arrabassar un pa
reH de mllions deIs 20 per dedicar-los a ac;:o, i, per que 
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no?, a La polenciació de La creaci6 de nous se¡-veis per 
part de les cooperatives que ja existeixen, pensam que 
tot a~o é importaot i que, p r parl d'aquest Govern 
s'hauria de consjderar, perque, realment, amb els do
bler que 'hi dediquen a l sector, jo . ere qu ' més 
económi.c, amb m és probLemes d les 111 es, no anam 
enlloco 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, vol . .. ? 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sí, Sr. Pres ide nl. Jo el que li voldria (ür é gu 

el fomenl de l cooperativi me no s'aconsegueix a tra
v~ d'ajud es, e l ronamental dcL c operativisme és e l con
venciment de lots els associats qu alió sigui UDa 
coope rativa . P ' rque el qu e es mou a tra vés d'ajudes 
é p r acon guil' l .l! a finalitat económica. pero no real-
111 nt el mar ixos sod !encn scnlit coopera liu . El se})
l it oopern t ivis ta ve amb un 'Ol1 \1Cn imenl propi d 'a
portar . .. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, es vol dirigir a la sala, per favor? 

EL SR. SlMARRO MARQU S: 
Sí, perdo ni , Sr. Presidenl. Per tant, cree que l'im

portanl, en aquesl as. és fomentar el cooperativisme a 
través del seu eurse t i a través del canvenciment deis 
agricu llors, gu é una eQ a que es fa . 

Rpsp Le de] tema d'ámpliaci6, jo, el que Ji vull 
clir, és que 6n les mateixes cooperatives i 1 maleix 
Consell Agrari l que ha demanat que aquest s ajudes 
vagio dirig ides als estudi de viabjlilal, fonameOlalment, 
és una pelició co nc reta del maleix sector. A l11és de 
1. ajudes que nosaltres tenim, d'aquests 20 milioo s de 
pessetes, li he dit que hi ha ajudes concretes, tanl de 
I'Adminis lració Centra l com del Mercal Comú que e 
el que es vol pOlenci<1r m és , el eelor de comereiaJitza
ció i el eetor d'agrupacion a cooperaLives. De lole 
f rme ,j li die que i aquí, el Gov m, O en conjunl, 
la C01111'1nilal t ngués bastanLs més doblers, l1i dedica
ríem m és dob1crs, les limitac ion pres upo taries no 
permeten més. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies de la seva intervenció. 
Sr. Diputat. 

EL SR. ORrILA PONS: 
Graeies, Sr. President. Bé, jo cree que el Govern té 

sempre la po slbil ital de baratar partides, i de dedicar 
els doble r ' a un e es o a les altres, i que tot depen 
de quin ordre de prioritats manté, nosalrres segura
ment no mantendríem el mateix que vostes tenen, i 
a9Ó é eviden l , nO govemam i no ha podem fer, per 
a~o els incordiam, de qualqu forma, quan presentam 
aquestes esm ne , p e rquc vo tes les considerin i bé, els 
dejm que no h fan com nosa l tres voldríem que ha res
sin, ni molt manco. 

Estic ben d'acord que és l'esperit cooperativista el 
que primer s'ha de potenciar, pero, bé, jo eree que en 
aquest moment hi ha un esperit coopera tiu dem o trat, 
pel fet que hi ha una partida de coope¡'alive que fun
cionen i es plantegen fer unes feine , jo cree, el cada 
vegada més positives. 

Que al Govern el Consell Agrari Ji hagi dit, una 

forma, hagin estat d'acord en com repartir aquests 20 
milions dedicats a les cooperp,tives, és lógic, si voste 
li hagués dit que n'hi havia 30, que n'hi podria haver 
30, els haguessin repartit d'una altra manera, nosaltres, 
el que deim és que consideram que amb 20 no n'hi ha 
prou, ni que creim que a part deLs temes, a part d'aju
dar aquesta comercialització per part de les cooperatí
ves de prociuctes o crear fíns i tot noves coaperatives 
per comercialitzar productes agraris, s'ha de fer un 
foment del cooperativisme, incentívant que es formín, 
jo crec que aquesta és una de les funcions més impor
tants de l'Administració, aquí no coincidim amb la seva 
ideología liberal, pero, clar, no són del mateix partit 
ni molt manco, jo cree que no es tracta ja de fer cur
sets, no es tracta de predicar bones noves, perque no 
és aquest el tema, sinó d'ajudar qui de ver s'ajuda a 
eH mateix, qui de ver vol comen~ar a fer coses, donant
Ji, incentivant que els seus projectes puguin anar a 
més. Cree que aquesta era la idea de la nostra csmena 
i que, en aquest sentit, hauria d'haver estat reconsi
derada per part d'aquest Govern. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els al tres Grups? 
Passam a la votació d'aquesta es mena 922. Sres. i 

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

Poden seure, molles 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, 18 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena . 
Passam a debatre, al Capítol VI, les esmenes 1.028, 

1.029 i 1.035, del Grup Parlamentari Socialista. Per de
fensar aquestes esmenes, té la paraula el Diputat Sr. 
Antani Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Sr. President; em pens que van per separat, no 

estan agrupades. 

EL SR. PRESIDENT: 
No considera voste que es padrien agrupar, ja que 

són unes de compensació amb les altres? 

EL SR. GARCIAS COLL: 
La 1.028, per separat; les altres es poden agrupar. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecte. Té voste la paraula per defensar-Ia, 

EL SR. GARCIAS COLL: 
No. 

EL SR. PRESIDENT: 
Té voste la paraula. 
La 1.028, tata sola. Defensara la 1.028. 

EL SR. TUR TORRES: 
La 1.028. 

EL SR. PRESIDENT: 
Perfecle. 
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EL SR. TUR TORRES: 
Grades, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Seré 

molt breu perque l'argumentació que pugui donar per 
defensar aquesta esmena és molt simple i, com a tal, 
encara que sé que és ser una mica ingenu, esper que 
sigui aprovada per la majoria d'aques ta Cambra, que 
sigui acceptada, millar di t. 

Aquesta és l'esmena d'addició 1.028, que Ilosaltres 
hem proposat perque possibiliti l'adquisició del mate
rial teCnlC necessari a fi de poder prestar servei tecnic 
necessari nls agricultor el I'illa el' ~ ivissa. EIs motius 
el per que pre entam aquesta esmena són, com ja he 
dit, molt '¡3rs i mo lt s imples, en primer Uo . per 1 ~ 
nece ilat que hi ha de la prcstacló d'aqllest scrveis, 
tOl5 5abcm que 1 5 no 5 te nologics 11 agricuIluJ'a ex i
geixcn cada dia un mil[ l ' assessoramcnt lecnic i aquest 
a sessOl-amenl t.ecnic, avuj pelo avui, a I'illa cl'Eivissa no 
és possiblc trobar-Io , perque no hi ha cap enCital pú
blica que ho fac i ni tampo és pos iblc p rqu ' no ha 
fa cap organització privada pel seu compte. 

Aquest és un tema en el qual supos que hi estam 
tots d'acord, perque vos tes el reculien, tins i tot, al seu 
programa, com a objectiu, pero, com dic, si no és pos
sible, seria necessari dotar els mitjam pe!" tal que sigui 
possible. 

En segon !loe, per també coherencia amb l'actua
ció política, perque pensam que no té sentit, d'una ban
da, incentivar la modernització i la dignificació del 
camp si, per una allra banda, no es dóna aquest ajut 
necessari que aix provoca, que és l'assistencia tecnica 
que exige ix i requerejx tota aquesta nova tecnologia. r, 
en tercer lloc, perq~e pensam que es donen les con di
dons tecn iques necessa.ries per a la c reació I'aque t 
servei., pel'que tcnim per una banda la fin a del Cons 11 
Insular, que abcm qu hi. ha bona c1isposici6 perque 
pugui oHaborar j pugui prestar aqueSls serveis, el que 
pas -a que esta infradotada i, com a tal, infl:autili t7.ada. 
Per UDLÍ ultra bailda, Is mitjan hUl1lans també c rdm 
que, en principi, són suficienls, lenim els tecnics del 
Servei d'Extensió Agraria i els tecnics del Consell In
sular i, per tant, només es tractaria de dedicar-hi 
aquesta Ímfima partida de 4 milions de pessetes, per
que permeti adquirir el material tecnic necessari i po
sar en marxa, en certa manera, aquest centre d'infor
mació a l'agricultor de les Pitiüses. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Sr. Diputat, el Pressupost de la Con

selleria no esta regionalitzat, és a dil", que no esta di
vidit ni per illes ni per comarques, per tant, bi ha 
disposicions a altres capítols, de material tecnie que es 
poden aplicar tant a Eivissa com a d'altres i!les o a 
d'altres comarques, vol dir que si especifiquen quin és 
el material tecnic necessari, es pot donar. De tates for
m es, hi ha muntades unes oficines del Servei d'Exlen" 
sió Agraria en coHaboració amb el Consell Insular, hi 
ha I'Ins titut de Biología Animal i tenim, a més, la finca 
del Consell Insular, que es pot dotar i esta dotada, 
reaim ent, per fer experiencies a través del programa 
de finques coHaboradores. 

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

EL SR. TUR TORRES: 
Gracies, Sr. President. Sí, jo sé que l'interes del 

Conseller és de prestar aquest servei, perque ho ha ma
nifestat en molts de casos, i supos que ha passat com 
tantes vegades s'ha vist avui de tarda que, per raons de 
retal! pressupostari, no és possible, perque si no , en
traríem dins la contradicció, on ha entrat tantes vega
JI aqllcst G veril, e m 'ba vist avui i ahil', ele fer 
co es de cara a la galeria, de (iI:rnar conven is o de fir" 
mar acords que lIavors no es doten d pressuposl. Jo 
ten aquí un reta ll de l Diari d'Eivis a, del 12 de juliol 
del 85, va te, el sendema del dia en que es va celebrar 
el Conse U de Govem a Eivissa, on surt, va sortlr e n e l 
Diari d'Eivissa, com dic, la creació d'un gabinct de col
laboració entre el Govern i el ConseIl Insular per do
tar, precisamenl, aque l serveí, P l ' clar, ai' no ve 
dins el Prc ' uposl , i aq ue' la és la qUe lió, que sem 
pre feim molte prom sc , I ero j no vencn refLe "lides 
en els PI' ssupos ts, 1I3\1ors 110 es poden clur a lerm", 
'com és el que passa en aquest caso Creiro, com 'he 
demostral aquí, per parl deIs ro us companys qu han 
int rvingut, e n nitres taso, d. Capitol 1 es podrien 
treure aquestes parlide Ekilmenl per a aque ta ¡mfj" 
ma pa rlida. ci 4 milions de pes ele. per donar aq ue t 
servei, que tots soro e n i nts quc é necessé,lri i, pe¡
tanL, no enlenem pelo que no e poclría aportar aque tu 
partida' als programes per al 86. 

Moltes gr.acies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Volen intervenir els aItres Grups? 
Passam a la vota ció de l'esmena 1.028. Sres. i Srs , 

Diplltats que votin a favor d'aquesta esmena, es valen 
posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes grades. 
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 ha. 
A favor, 17 vots; en contra, 25; abstencions, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam al debat de les es menes 1.029 i 1.035. Per 

defcnsar aquestes esmenes, té la paraula el Sr. AntoDl 
Garcias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Perdoni, perdoni, Sr. President, jo aban s Ji he dit 

que es podien englobar, pero és que les he mirades i 
pareix impossible, perqu~ una tracta de compra de se
men de ramat, i I'altra del fans de terres. Crec que 
mereixen un tractamCnt diferencial. 

EL SR. PRESIDENT: 
Molt bé. Defensi voste l'esmena 1.029. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Grades, Sr. President. Aqueixa e m ena que duill1 

aquí. a la consideració de la Cambra, ve encaminada 
que l'any passat , recordaran "OS tes, que var m presen
tar una esmena de supressjó de 24 milions p r a com
pra de semen de ramat bovÍ. Nosaltres deiem, en 
aqueIls moments, deiem que era un programa esgotat 
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i havíem d'estar durant un temps estudiant quines pos
sibilitats hi havia d'intentar plan tejar-nos de nou tot 
aquest programa. Nosaltres, amb els mitjans que te
nim, pocs, hem estudiat i analitzat tota aquesta pro
blematica i, per tant, presentam una esmena de reduc
ció d'aquests 24 milions a un programa co.ncret que és 
diferent del programa que vostes tenen. NosaItres plan
tejam que és necessari dotar amb 14 milions per fer 
un programa de compra de semen de rama! boví lleter 
per a explotacions familiars amb un índex de produc
'ció inferior a 5.000 litres. En aquest moment, el pro
grama que tenen vostes, principalment aquestes sub
vencions sempre han anat dirigides i constantment ho 
demos tren darament les dades que tenim sobre el te
ma, sempre han anat dirigides, practicament, a les 
mateixes explotacions. Li posaré un exemple, en aquest 
moment, a les Illes, tenim 1.200 explotacions rama de
res de vaquí, i d'aquestes 1.200 n'hi ha unes 300 que 
superen la mitjana amb 5.000 litres, pero de tates les 
altres, n'hi ha que no arriben a 3.000 litres, i són les 
explotacions petites, les explotacions qu.e necessiten 
més ajudes i les que necessiten molt més suporto Cree 
que subvencionar, aixÍ com ho f'an vostes, constan!
ment, explotacions o ramaderies que ja tenen mitjanes 
de 7.500 i 8.000 litres, que són molt més elevades, pero 
molt més elevades, fins i tot, que en el Mercat Comú, és 
un error, en aquests moments el que s'ha de fer és 
dedicar tots els esfor<;os a aqueixes explotacions que no 
arriben als 5.000, que ja li die, n'hi ha que fins i tot no 
arriben als 3.000, perque després aixo ens dóna una 
dada equivocada, quan donam i quan expressam sobre
tot5 els docurnents ramaders, veim que tenim una mit
jana, fíns i tot, superior al Mercat Comú, pero és un 
greu error, perque hi ha 900 explotacions que no arri
ben a la mitjana del Mercat Comú, perque també aques
tes 300 explotacions per les ajudes que han anat re
bent durant tots aquests anys, són les que tenen més 
caps de vaquí, i aqueixes altres són les que en tenen 
molt manco, i la mitjana després si que és tal, és la 
que donam, pero no és real, hi ha unes explotacions 
que queden més enfonsades, i unes altres que de cada 
vegada estan més ben dotades. Nosaitres creim que la 
política que hem de fer, en aquest cas, ha d'anar diri
gida a aquestes explotacions que de cada vegada s'en
fonsen més, hem d'intentar que no sigui aixi, i d'aques
ta manera, el que farem sera pujar el nivell de la mil} 
jana, i les altres explotacions que ja tenen 7.500 i 8.000 
litres, aqueixes explotacions, jo cree que en aquests 
moments, si volen continuar millorant, ten en capacitat 
economica per fer-ho. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. SIMARRO MARQUES : 
Sr. President. Sr. Diputat, realment, enguany ha 

millorat un poc la seva esmena, pero jo, el que li 
vull dir, en aguest sentit, és que aquest programa esta 
dedicat a tothom, no vol dir que el petit ramader no 
tengui dret a aquesta selecció, n'hi té, esta obert total
ment als ' nuclis de control per tenir aquesta alta se
lecció, i realment s'estan augmentant el nombre d'ex
plotacions de control, pero independent d'aquesta qües
tió, hi ha el 50 % dedicat a ajudes a les finques que 
tenen nudis de control, i el 50 % d'aquest Pressupost 
esta dedicat a tothom, a totes aquestes petites explo
tacions, amb dosis, també, que estan millorant ~nor
mement la seva reproducció, si nosaltres hem <.1'anar 
a obtenir, no tan soIs les millores de rendimcllt, sinó 

la millora deIs fiUs, deIs descendents, perque sigui n 
nous reproductors, logicament, hem d'anar a donar su
port als que tenen l'escaló més alt, perque, aleshores, 
la millora és més precipit3da. Tenguin en compte que 
si ens ana m a ajudes inferiors a 6.000, ul]a~na tan 
important com Menorca, pot quedar, practicament, des
proveIda d'aquestes ajude:o. Crelm qUf., en la línia en 
que estam i que s'ha demostrat fins 'E·él que funciona, 
hem de continuar ami:> a;x,J. 

Ef SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. Presidclt. Bé, JO cree, f'íns i tol. que 

aixo va enlla<,:at amb tata la seva ,10liticct, és a dlr, 
ajudar fins i tot aque~ls que lI1és tem:!n, en aqw~:;t cas, 
continuen ajudant e;s qu~ mé" tenen, els que tenen 
un nivell més alt de producció, fins i tot, encara que 
digui que el 50 % i el 50 %, perque si tenim 300 de 
900, no hauria de ser tampoc aquest percentatge, no 
hauria de ser aquest percentatge, si feim els percen
tatges, i els hauríem de fer, hauria de ser nomé5 un 
20 %, i el 70 o el 80 % hauria d'anar a aquestes ex
plotacions que estan programades dins el nostre pro
grama, per aixo que, vostes, estan dirigint tates les 
seves subvencions en aquest camp, a continuar millo
rant les explotacions que ja han arribat a un nivell 
que quaIsevol política de subvenció hauria de tenir 
acordats, si nosaltres ens proposam, com a poder, in
centivar una política per arribar a qualque 'banda, crec 
que tot té un límit, en aquest moment, cree que hi ha 
unes explotacions que han arribat a un límit, i com 
que han arribat a un limit, i n'hi ha unes altres que 
no, els nostres esf'or<,:os s'han de dirigir a aquestes al
tres. 

Després, una altra dada, els nuclis de control, dar
rerament pareix que s'ha intentat obrir-ne dos més, 
pero no és cert, voste sap així com funciona el nudi 
control i que, a més, així com funciona i la facilitat 
que té, l'Institut de Biologia Animal a través de nudi 
de control, i no es preocupa de res més, fa una feina 
burocratica, a Thora fins i tot, de repartir aquest se
men, pero altra cosa seria anar a rer camp i anar a 
veure explotacions i moure's, i aixo, per a ell, també 
és el més comode. Vos te no dirigeix una política, en 
aquest camp, que canviY tata aquesta situació. 

Gracies. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Jo crec que no, que va equivocat. Nosaltres aju

dam totes les explotacions que volen ser ajudades, que 
tenen sentit de milIorar, i, en aquest sentit, esta obert, 
concretamen~, i em pareix que podem ampliar sobre 
2.000 el nombre de vaques subjectes a control, tothom 
que ho demani té dre+ a entrar-hi i hi pot entrar, 2.000 
vaques, a 2.000 vaques més, i no hi ha peticions, en 
aquest moment, per a poder-hi entrar, el que vulgui 
entrar té el camí obert per rebre totes aquestes sub
vencions, i així s'ha obert enguany. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els alU-es Grups Polítics? 
Si? Esquerra Nacionalista. 

EL SR. ORFILA PONS: 
Gracíes, Sr. President. Ens alegra sentir, en pri-

... ------------------------------------
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mer Uoc, que és oberta la possibilitat d'augmentar la 
gent que s'aculli als nuclis de control, perque a Me
norca, sembla que tenim una muntanya de peticions 
pendents, a les quals esperam que es doni resposta de 
forma rapida. 

Entenem i comprenem les motivacions de l'esme
na que presenta el Grup Socialista, jo crec que, fins i 
tot, en tants de cents a l'hora de parlar de quines 
quantitats haurien d'anar destinades als nuclis de con
trol i quines a la resta de les ramaderies de les Illes, 
també ens posaríem d'acord, pero en la forma com 
esta presentada, no li podem donar suport, perque si 
s'aplicas de forma estricta, una partida important de 
ramaders de Menorca quedarien exclosos en posar 
aquest sostre més baix, per la situació concreta de 
Menorca, que és una i segurament no té res a veure 
amb Mallorca o té poc a veure amb Mallorca. CIar, en 
el cas de Menorca, s'ha fet un esfor~ important, i crec 
que es fa encara per augmentar la productivitat de 
les ramaderies, ates que tenim handicaps, handicaps 
geograEics, que ens condicionen de forma important, i 
que l'únic límit que nosaItres pensam que hem de po
sar a l'augment d'aquesta productivitat esta en relació 
de la dependencia o no de les materies primeres que 
han de venir de [ora, nosaltres pensam que el tema 
més important a Menorca és que es millorin, de qual
que manera, les ramaderies, sense desvincular-les de 
la naturalesa, sense desvincular-les del suport natural 
que són les pastures que hi ha a Menorca. Pensam 
que aquest és l'únic límit, que és un límit que, a més, 
s'imposa de forma natural i que la política de l'Ad
ministració ha de tendir, també, al mateix. Per altra 
banda, crec que hi ha un tema que és fonamental sem
pre, parlar de les dosis de semen, és un tema esca
brós, quan se'n parla sempre es parla de coses estra
nyes, de vinculacions estranyes a societats importado
res , crec que en el que sí hauria de fer un intent, l'Ad
ministració, important és per clarificar aquestes qües
tions, per clarificar les formes en que s'esta adquirint 
aquest semen i com es reparteix, com després, sobre
tot, s'explica, es divulga de forma convenient als agri
cultors, als ramaders, en aquest cas, la possibilitat 
d'acceclir a aquestes adquisicions. Jo cree que, per al
tra banda, hauríem d'entendre que no es pot mante
nir una política única de compra de semen, i, en 
aquest sentit, crec que és important definir-ho, per
que la situació de les dues illes, Menorca i Mallorca, 
especialment, tenen" situacions diferents quant a tant 
per cent de greix i proteina de la llet i és en aquest 
sentit que hauríem de fer una política diferenciada 
per a cadascuna. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
No havent-hi més intervencions, passam a la vota

ció de l'esmena 1.029. I deman a la Cambra, 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, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? Dos. 
Resultat de la votació: a favor, 15 vots; en contra, 

23; abstencions, 2. A favor, 16 vots, rectífic; en contra, 
23; abstencions, 2. 

Passam a la votació de la darrera esmena Secció 

15. Esmena 1.035 del Grup Pa rlamentari Socialista. Per 
defensar aquesta esm ena, té la p ar aula le Sr. Antoni 
Gar cias. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Gracies, Sr. President. Sres . i Srs. Diputats. Aques

ta sí que és una esmena que cada any s'ha repetit, i 
no tenc practicament confianc;a que s'aprovi. Pero sí 
que crec que continua essent un instrument valíd en 
aquestes ílles. 

Fa pocs dies, arrel d'una taula rodona que va mun
tar l'INESE, varem debatre diferents temes d'agricul
tura i ramaderia a les nostres illes. Un deIs temes que 
varen res saltar va ser la problematica de la terra en 
aqueixes illes; tots coneixem la dificultat que passa la 
ramaderia a les nostres illes, i no es fa cap política di
rigida en aquest campo Fins i tot, a l'hora de posar en 
practida diferents línies pel mateix Govern Autonom, 
veu que no té cap instrument fin s i tot per dur-les a 
terme. L'any passat ja li vaig posar l'exemple de tot el 
tema deIs doblers que hi havía en els Pressuposts per 
a la reconversió d'aigües depurades per dedicar-les a 
agricultura, aquests doblers no varen ser capac;os de 
gastar-los, perque voste va dir que els mateixos agri
cultors no havien fet demanda, perú jo el que dic és 
que vostes no tenen cap instrument per intervenir a 
un moment determinat dins tot aquest mercat de la 
terra, fíns i tot, un altre dia discutíem el tema, i jo 
li deia, per que no fan un pla i a cada depuradora, ja, 
d'acord amb e1s Ajuntaments, a I'hora de donar-los els 
doblers de les subvencions, a aquests Ajuntaments, a 
I'hora de fer aquestes depuradores, també no planifi
quen i no acorden on s'han de destinar aqueixes aigües? 
Fins i tot després tendríem el problema, el problema, 
Fins i tot després tendríem el problema, el problema, el 
problema d'aqueixes terres a través d'un fons de terres, 
a través d'un consorci de l'ús de la terra, conjuntament 
amb els propietaris d'aquestes ,ten"es, nosaltres creím 
que es podria dur a terme totes aquestes polítiques que 
són necessaries, polítiques d'estructura que són neces
saries a les nos tres illes. Mentre no es posi en funciona
m ent tot aquest instrument, crec que sera impossible 
intentar canviar la dínamica que du el sector primari a 
les nos tres illes. 1 ahir encara vaig quedar un poc més 
esglaiat per la dinamica que es du al sector, quan esta
vem discutin el tema del camp de golf, en el tema del 
camp de golf, l'argumentació és que, com que tanmateix 
no hi ha agricultura i, com que tanmateix les aigües 
depurades no es poden fer per a agricultura i no poden 
anar a I'agricultura, farem camps de golf. Voste, com a 
Conseller, crec que aqueixa argumentació no la pot 
admetre. No hi ha una agricultura perque tampoc no 
hi ha una incentivació ni hi ha una intervenció, fins i 
tot, dins el mercat d'aquestes terres, ni reconversió de 
totes aquestes ten'es que s'es tan deixant abandonades 
perque , a un moment determinat, puguin ser adequades 
per fer agricultura, per aixo és necessaria la creació 
d'un instrument que pugui intervenir dins aquest mer
cat , que a un moment determinat, quan vos te intenta 
dedicar aigües depurades a una zona, pugui intervenir 
dins aquest mercat per fer una política agraria i per
que aqueixes aigües puguin ser destinades a fer agri
cultura en aque ixa zona. 1 per aixo és necessari que 
tengui un instrument per fe r tot aixo, nosaltres a 
aquest instrument Ji cleim el fons d'ús de la terra o 
el consorci per a l'ús de la ten"a, i creim que és ne' 
cessari, i mentre no ho posi en marxa, jo continuaré 
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pensanl q ue vostes pensen q ue l'agricultura és un sec
tor q ue no té gens d' jlUpol-tancia a les nostres illes, que 
és un sector residua l de les Dostres illes, i crec que el 
debat que hi ha hagut constant dins les nos tres iHes si 
l'agricultura havia de ser un monocultiu, crec q ue vos
tes, el camí que duen, és que aqueixes illes e con
vertiran en un monocultiu del turism e, i l'a&1Ticu ltura 
haura desaparegut totalment. 

Moltes grades. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Sr. President. Jo li vull dir en aquest moment que 

hi ha, a nivell nacional, una Llei de Reforma del Desen
volupament Agrari, que es sufídent per intervenir en 
aquests casos de regulació d'aigües depurades i que 
nosaltres pensam preparar un decret per aplicar-lo a 
les nostres illes. 

Respecte del fans de terres, li he de dir que, con
cretament, el mateix que li dic cada any, que no cor
respon a la nostra filosofia de partit, a la nostra filoso
fia de Coalició i, per tant, no podem acceptar aquesta 
esmena. 

EL SR. GARCIAS COLL: 
Grades, Sr. President. M'alegra sentir que faran un 

decret a través de la Llei de Reforma de Desenvolupa
ment Agrari, jo li puc dir que si vostes apliquen la 
Llei de Reforma i Desenvolupament Agrari -perdó-, 
i l'apliquen adequadament i l'apliquen així com toca, 
ens atracarem molt, per ventura, a fer un fons de ter
res, ens podem atracar moll a ter un fons ele terres, el 
perillós é que v s tes 110 aplicaran, i jo estic ben segur, 
lluasi segur, que en aq uest Decrel, vos les no aplicaran 
la Llei de Reforma i D senvolupamelll Agra.-i. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SIMARRO MARQUES: 
Jo li vull concretar una cosa, que el Decret que 

estam preparant és per a aprofitament d'aigües depura
des, no per anar a expropiacions de finques. 

EL SR. PRESlDENT: 
Sr. Conseller, mol tes gracles, Sr. Diputat, moltes 

gracies. Passam a la votadió de l'esmena 1.035. 
1 deman, a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que vo

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

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

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 
Sres. ¡Srs. Diputats que s'abstenen? No n'lli ha. 
A favor, 16 vots; en contra, 22; abstencíons, cap. 

Queda rebutjada l'esmena. 
Passam a la votació de la Secció 15, amb un mun

tant final de 840.551.550 ptes. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta 

Secció, és volen posar drets, per favor? 
Moltes gt-acies, poden seure. 
Sres. ¡Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Moltes grades, poden seure. 

Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor de la secció, 22 vots; en contra, 16; absten

dons, cap. Queda aprovada la Secció. 
Aquesta Presidenda decreta un descans de deu 

minuts. 

EL SR PRESlDENT: 
Recomen<;a la SessiÓ. Tractarem, a la secció 16, 

conjuntament, les esmenes 1.036, 37, 38, 39 i 40, al Ca
pítol I. Per defensar aquestes esmenes del Grup Parla
mentari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso i VilIanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Jo els de

man, primer de tot, disculpes perque la veu comen<;a 
a flaquejar, estic un poc constipat, i si no m'entenen, 
repetiré dues o tres vegades el que digui, perque ho 
entenguin. 

( Rialles) 
Tractam ara cinc esmenes que, no és que siguin 

repetitíves, sinó que són d'argument repetitiu, és a dir, 
['argument, com ja hem dit el'altres vegades, és reduc
ció del cost de personal, en aquest cas, d'un 20 % del 
cost de personal ele la Conselleria d'Interior, que su
posa, aproximadament, 23 milions de pessetes. Propo
sam aquesta reducció en funció deIs treballadors en 
plantilla pressuposUlria prevists per la ConselIeria que, 
si no estam equivocats, són 89, consideram que d'a
quests 89, 14 places el'aquestes 89, consideracles com a 
vacants, són 14 places que no s'haurien de cobrir, com 
ja hem dit tantes vegades, perque es fa' necessari, abans 
de cobrir-les, establir la plantilla organica de la Comu
nitat Autónoma. 

Peró, a part d'aixo, també amb aquesta accepcJó i 
al Capítol 1 tenim qualque dubte que no hem pogut 
aclarir estudiant la documentació que ens ha arribat. 
El primer dubte és que aquest programa 160301, el'Ad
ministració Local té, en aquests moments, prevists 6 
treballadors, 2 vacanls, i aquest mateix programa dins 
la relació, no sé si varen perdre els papers que se'ns 
varen donar abans, aguest programa no tenia previst 
personal, seguramenl es que es va transpaperar qual
que paper. Voldríem que ens ho acIarissin, tampoc no 
demanam molta cosa més. 1 també que que ba passat 
amb un programa que nos al tres consideram que, a pe
sar ele moHes coses que s'han dit sobre seguretat o in
seguretat d'aquesta Comunitat Autónoma, nosaltres 
consideram que s'ha actuat bé, en aquest c3's, pero 
voldríem una explicació, un programa que es diu de 
seguretat 160801, un subprograma que, de 12 treballa
dors prevists i 3 vacants, l'han deixat redult, és a dir, 
li han pegat una escap<;ada amb la intervenció escap¡;;a
dora i regularitzüciora deIs Pressuposts de la Comul11-
tat Autónol11:1 del Grup Regionalista, de 3 treballadors. 
Que és que passa, que re8lment el Conselier d'InterIor 
esta totalmcnt segur de la seguretat, suposam, del s 
locals de la Comunitat Autónoma i especialment del 
President de la Comunitat AutOnoma? A nosaltres ens 
alegra molL que igui ixi, perque i l1i hagu ~ el mé 
mínim perill d 'insegurel3t, no. a llres seríem e ls pri
ll1ers qu' eslal'Íem n conlra de la reducció q ue eJs 
va proposar el Crup Regiona lista. Nosaltres cre im que 
el temes de segurelat de la maxüna auloritnt d'aques
ta Comunitat Autónoma, són temes importants i són 
temes, eviclentment, que s'han de dur amb molta cura 
i no s'hi ha de llevar personal, així, per les bones, per-
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sonal no afectat, sinó vacant, que és l'argument repetit 
i tornat repetir que hem dut a aquestes esmenes de 
personal, argument que les vacants no deuen ser tan 
interessants com vacants tan importants, en la nostra 
opinió, com la seguretat, la seguretat deIs AIts Carrecs 
de la Comunitat Autonoma, la seguretat, sobretot, del 
President d'aquesta Comunitat Autonoma, s'ha permes 
que tres vacants que s'havien de cobrir no es cobrissin, 
jo supos que perque la ConseIleria creia que el nivell 
de tranquiHitat de la nostra Comunitat és bo i, per 
tant, que el President no ha d'estar preocupat, nosal
tres ens alegram molt d'aíxo, encara que ens haguéssim 
estimat més que s'extremassin les precaucions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller, té vos te la paraula. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Una vega da més en el Capítol I, en 

aquest cas a Interior, dir-li que, per part tant del Pre
sident com de tots els membres d'aquest Govern, no hi 
ha ningú que vulgui córrer més nsc que el que pot cór
rer qualsevol ciutada normal en aquestes illes. El que 
hi havia previst quant a seguretat, i amb aixo cm re
met al primer projecte que no va anar endavant, era 
intentar fer uns torns de vigilancia d'edificis els ves
pres, que en part venia cobert per personal de les di
verses Conselleries, aixo no ha anat endavant i, en 
aquest cas, queda aquesta reducció concretada sobre 
aquest Projecte de Pressuposts. 

Creim que la plantilla que en aquests moments té 
la ConselIeria d'Interior, comptant amb aquestes va
cants, és I'ajustada a les necessitats de la Conselleria, 
1, precisament per aixó , proposam que aquestes esme
nes no vagin endavant, que aquestes esmenes es rebut
gin. No entraré a detallar-li el desglossament de les di
verses vacants, com hem fet a d'altre..s seccions pres
supostaries, entre d'altres coses, perque crec que a 
aquestes aItures, no és necessari cansar a les senyores 
i als senyors Diputats i, al mateix temps, perque al 
mateix tom de la plantilla pressupostaria poden veure, 
perfectament quines són les places i a quíns subpro
grames es destinen. Hem fet uns Pressuposts ajustats, 
en aquest cas, i es mantenen les vacants que el Grup 

el Govern consideren imprescindibles. 
Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, sempre és d'agrair que les intervencions sigui n 

breus, sobretot quan no hi ha res a explicar, i el Con
seller, amb aquestes esmenes, sempre ens explica po
ques coses. Jo crec que els Diputats no estan cansats, 
crec que el debat de Pressuposts és un debat impor
tant , i els Diputats no es cansen per escoltar el (lue 
cadascun deIs Consellers ens ha d'explicar i que no ha 
expiícat quan era hora, cree que aquesta és la feina 
deis Diputats, entre d'altres, i han de ser aquí, i són 
aquí atents al que, més o manco ben dit, deim uns 
Diputats, uns altres Diputats i els Consellers. Per tan, 
estalviar feina al Diputat no em pareix una b,ma me
sura, n'han de fer de feína els Diputats. 

Bé, només com a petit comentari, estic molt co .,
tent que lí preocupi tant la seguretat del President i lle-

la resta del Govern, i que estigui tan tranquil que no 
hi ha cap perill per a aquesta seguretat, com qualse
vol ciutada, només li record que el President té una 
representació, que dins aquesta Comunitat és molt més 
alta que la de qualsevol ciutada, per tant, normalment, 
solen ser més el blanc, perque si no, no hi hauria pro
tecció, de persones que no tenen la democracia com a 
un objectiu fonamental, sinó aItres coses, del signe 4;J<! 
siguin. 

Hi havia una aItra pregunta i a mi se m'ha passat 
abans, i és la dotació del Centre d'Estudis d'Admínis
tració Local, de tres vacants, la pregunta era, s'han do
tades?, no s'han dotades? són a punt de cobrir-se 
aquestes vacants a través deIs metodes moderns que 
ens explicava el Conseller ahir o a través deIs metodes 
de la convocatoria pública d'ocupació? Només és una 
pregunta, saber com estan aquestes tres vacants, que 
és un tema, en la nostra opinió, important. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President. Sr. Alfonso, estigui tranquil per la 

seguretat del President de la Comunitat Autónoma, 
perque, entre d'altres coses, confíam que els serveis de 
Policia Nacional d'aquestes iHes ajudin a refon;ar i a 
mantenir aquesta seguretat, perque, precisament, en
tenem que és la seva missió. 

1 contestar-li que, quant a les vacants, efectiva
ment al subprograma d'Administració Local hi ha pre
vistes dues vacants, una d'administratíu i una d'auxi
liar, són vacants de nova creació de l'any 86 i es 
cobriran d'acord amb la !leí-marc plantejant la con
creta oferta pública d'ocupació sobre aquest tema . 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació d'aquestes esmenes conjunta

ment, 1.036 a 1.040. 1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. 
Diputats que· votin a favor d'aquestes esmenes, es vo
len posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin el] contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. í Srs. Diputats que s'abstencn? 
Sr. Diputat, per favor, Sr. Diputat, vol prestar aten

ció a les votacions? 
No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 16; en contra, 26; 

abstencions, cap. Queden rebutjades les esmenes. 
Al Capítol II es mantenen vives dues esmel1es, la 

1.041 i la 1.042. Per defensar aquestes esmenes del Grup 
Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso. 

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

marcada pcl Grup Regionalista de reduccíó de la des
pesa pública innecessaria o superflua, nosaltres \Tolem 
col·laborar en aquest camí, en aquest bon camí, i pro
posam la reducció de la despesa pública de la Conse
lIeria d'Interior, de la Secció 16, al programa referít 
160601, subconcepte 2530, i al programa 160601, subpro
grama 2800. Com vostes saben, millor que no jo, el 
concepte 2530 és un concepte que es diu Publicacions i 
Informació, el concepte 2800 és un artide, subconcepte 
que es diu Promocions i Estudis. Ja saben la manía 
que el nostre Grup té a aquestes partides, que són 
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;iuttmtics caixons de sastre de cadascuna de les Con
selleries, Promocions i Estudis serveixen guasi pcr a 
tot, manco per a. promocions i estudis. Publicacions i 
Informació serveix de vegades per a publica ion i de 
vegades, massa, per a informació. 

Nosaltres creim que s'han de reduir aquestes par
tídes, perque hem mirat, i tornam mirar, ara encara 
ho mirava, fa un poc, el programa que a la memoria 
de Programes cns fa la Conselleria d'Interior, i, sense 
cap dubte, no es veu gens clarament, per no dir que 
no es veu gens, quins estudis, quines promocions i 
quin s estudis pensa fer la Conselleria, en primer i en 
segon lloc, quines publicacions i informació pensa fer 
la Conselleria. És evident que nosaltres no [es deixam 
netes a aquests dos subconceptes, hem e1'anar alerta, 
nosaltres creim que qualque cosa ha de fer, tant en 
Promoció i Estudis com en la partida, en la 2530, i de
dícam, retiram només 1.100.000 ptes., globalment, que 
no és massa quantitat, pero coHaboraria un poquet 
més a aquesta reducció de la despesa i ja no seria el 
20 %, sinó qUe seria el 21'3, el que es reduiria d'aques
ta Conselleria. Nosaltres, els números rodons no ens 
acaben d'agradar i pensam que retirar el 20 % per 
ConseIleria, no és una bona política. Pensam seriosa
ment, bromes a part, que les despeses de Promoció 
i Estudís, senyors Consellers, i aixo va per a tots, no 
només per al d'Interior, s'haurien d'especificar c1ara
ment a les Memories de les Conselleries. Quan es de
diquen 5 milions de pessetes a Promoció i Estudis, com 
a mínim, s'hauria de dir, la intenció del Conseller, la 
int6nció del Govern per ampliar és aquesta, i amb 
aquesta intenci6 es posa aque ta quanliCar, es complira 
o no es complira , com tola la previsió pres upostana, 
pero, al manco, vew'em cap OH va i no es tarem d 'acord, 
que aixo és un a ltre tema, o hi t!starem el 'acore! , que 
seria una casua li tat, com és logic. o hi es tarem d'acord, 
pero, com a mínim, no podrem dir que no ens han dit 
cap on van. Jo esper que, en aquests moments, el Con
seller d'Interior ens expliqui aquestes partides, precisa
ment perque, en tot cas, poguéssim dir, Sr. Conseller 
d'Interior, no estam d'acord amb voste, cap aquí on 
camina, pero sabem que camina cap a qualque banda, 
en aquests moments, nosaltres creim que camina fent 
voltes, 

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

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

Alfonso, intentaré, amb poques paraules, donar-li com
plida explicació del que és, aquí diu Centre d'Estudis 
d'Administració Local, possiblement si s'aprova la !lei, 
la futura Llei de la Com'unitat Autónoma de la Funció 
Pública, aixo passara a ser Institut d'Estudis d'Admi
n is tració Pública . 

És un servei nou, ja li han dit el que hi havia quant 
a personal, el personal ha sofert una rebaixa de 8 a 3, 
bona escap<;ada. Que ha de fer l'EscoJa d'Administració 
Pública? Jo Ji ho diré. Quant al de Publicacions i In
formació, que voste només ho deixa amb 500.000 ptes., 
varem partir amb 2 milions, es va rebaixar a 1.600.UOO, 
i ara, voste, li pega un pinyol d'l.lOO,OOO, i queden 
500.000 ptes. En aquest aspecte, en publicacions i in
formacions per a cursos, reciclatges, anuncis i una al
tra cosa molt important, la Conselleria d'Interior ja 
ha desenvoJupat uns cursos d'Administració Local, ex-

plicant la Llei número 7 de l'any 35 i fent uns cursos 
d'activitats dassificades, i vol publicar també les confe
rencies que es varen donar a distints lloes de Mallorca, 
de Menorca i d'Eivissa, i després, també, si és possible, 
les conferencies que s'han desenvolupades a aquest 
curs que dissabte ha de clausurar el Ministre d'Admi
nistraeió Territorial, i em cregui que per a aixo, 500.000 
pies. no serveixen ni per al forro. 

Quant al subprograma 2800, Promoció i Estudis, 
segons la Memoria, que no sé perque hi ha hagut un 
tras base als llibres, sigui per fotocopies sigui per en
quaciernació, pero la Memoria que jo vaig preparar té 
23 folis, i quant a Escala d'Adminístració Pública, diu 
«está prevista la creación» etc., etc., i hi ha d'haver po
nencies el'estudi, reunions, intereanvis d'experiencies, 
seminaris i simposis, taules rodones, organització de 
cicles i conferencies, celebració de cursos d'informa
ció professional, etc" etc., etc., aixo és el progra
ma, aixo és el que diu la Memoria. Si voste té en 
compte que hi ha només tres persones en aquesta 
escala que són Director, Cap d'Estudís i un mecano
graf o una mecanografa, ja em dira voste qui ha de 
donar els cursos, quí ha de fer les explicacions, les con
ferencies, etc. 1 em deixa també Ja cosa, exclusivament, 
aquí ha pegat més fort, esta va, en principi amb 5 mi
liuns, va quedar en 4, i voste ho redueix en 3.500.000, i 
queden 500.000 ptes ., em vol dír quines conferencies es 
poden pagar? i doblers d'aquests ja estan gastats, eh? 
(Rialles) Perque aquestes conferencies que es fan ara 
i que acabaran dissabte, i a la c\aus_ura hi va el Mi
nistre d'Administració Territorial, -no, a mi no me'n 
fa cap de rialla aixo, no, ni una, ni mitja- (Rialles), 
aixo, tengui en compte, que l'Institut d'Estudis d'Admi
nistració Local de Madrid paga part, i l'altra part la 
paga la Comunitat Autonoma. Crec que amb aixo és 
sufident per no haver de rebaixar ni una pesseta e l 
que hi ha ara. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, moltes gracies, Sr. President. Sr. Conseller, vos

te ha dit, el'entrada, que li han pegat una retallada in
crei'ble a personal, i que jo sapiga no ha protestat, i 
és bastant més incróble, de 8 a 3 és un cop de ver. 1 
li varen pegar sense debal parlamentari, sense explica
cions, jo no crec ni que li demanassin opinió, a voste, 
no ho sé, h e dit no ho cree. 

Bé, jo Ji puc admetre, Sr. Conseiler, que J'csmena 
aquesta de la rebaixa de Publicacions i Informació, que 
en la nostra proposta era una rebaixa global a Publi
cacions i Informació, que es podia repartir, perque ja 
hem dit bastants vega des que el Capítol II és igual si 
esta a un programa o a un altre, vos tes I'utilitzen així 
cum volen, i no tcnim cap inconvenient a retirar aques
ta esmcna, perque comprenem el seu greu problema, 
de ver, no anam de bromes, greu problema des del 
moment que li han pegat una rebaixada de 8 a 3 tre
balladors, amb la qual cosa, si tenia treballadors ha
gués gastat manco a donar conferencies, perque supo
sam que aquests Auxiliars o Administratius les hagues
sin pogudes donar, no crec que aixo tengui res a veu-
re. 

En el cas de Promocions i Estuclis, 1i hem pegat 
una rebaixada moJt forta, li prop~s una cosa, ho xa-
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pam, en el sentit segi.ient: nosaltres li hem pegat una 
rebaixada, el Partit Regionalista n'hi va pegar una al
tra, és el primer moment que jo he sentít aquí que un 
Conseller, i li agraesc, protesta perque el Grup Regio
nalista li ha retallat les Promocions i Estudis, no ha 
protestat, bé, jo pensava que havia protestat i Ii volia 
alabar la posició de protestar, si voste no ha protestat, 
nosaltres mantendrem l'esmena. 

1 un tercer tema, cm pareix que he entes, si el Sr. 
Conseller d'Economia em diu que no ho he entes, és 
que no ho dec ha ver entes, pero em pareixia haver en
tes que h; havia doblet gastalS, upos que era Ulla 
imprecisió de lJ ellgualge, que voste els té, que esta 
comprome pet" ona lment a gastar: aqu.ests doblers, bé, 
coro que lJesmena na passal'a, voste podra gastar real 
m 'nt aque ls doblen; quan 1 igui aproval el Pressu
post. 

EL SR. PRESIDENT: 
No havent-hi més intervencions, ... 
Valen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de les dues esmenes, 1.041 i 

1.042. Sres . i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
tes esmenes, 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, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 14 vots, en contra, 26, abstencions, cap. 

Queden rebutjades les esmenes. 
El Capítol IV no té cap esmena, el V tampoc, el 

VI tampoc, el VII té una esmena, la 1.043, Esmena elel 
Grup Parlamentari Socialista, de supressió al subcon
cepte 160.301, 30 milions. 

Té la paraula el Diputat Sr. Josep Alfonso Villa
nueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Em toca a mi 

defensar una es mena que l'any passat va defensar un 
altre Diputat, company de Grup, una es mena paregu
da, i és la supressió de les transferencies a Corpora
cions Locals de 30 mílions de pessetes. Aquesta esme
na té una justifícació, que creim que ha quedat per
fectament reflectida en la motivació que dei m amb 
quatre o cinc paraules: "No especificat a la Memoria». 
Aquí tenc la fotocopia, i em sap greu, l'altra vega da 
m'ha dit el Conseller que les fotocopies es barallen, 
perdó, es perden, i aquesta no s'ha perdut, pero la po
dríem llegir si no fos cansar molt la resta de Diputats. 

Té prevists 30 milions de pes se tes per a transferen
cies, i record, si no record malament, que qua n va
rem parlar a la Comissió d'Economia de l'avantpro
jecte de Pressupost, que el Grup. Regionalista els va 
Per retirar, voste cm va explicar que aixo era per a 
arregla." ases C n i I rials, fonamentalment, i arre
glar qualque cemenlir i, e tc . Voste ens va explicar aix6, 
i nosallre ' , b é I1cm cereat a la Memoria que ho cligués 
a qualque banda, perque als objectius no hi és, a les 
activitats tampoc no hi és i en els resultats, almanco, 
no ho hem trobat, tal vegacla hi és, pero com que hi 
ha molta \letra petita. 1 hem de dir una cosa en ho
nor al Conseller el'Interior, que altres vegades no Ii 
hem dit aquestes coses, j és que les seves Memories 
estan bastant explicades, bastant explicades, pero aíxo 
no hi éso 

Pero, encal"a que hi fos, nosaltrcs no estam d'acord 
amb aquest tipus d'actuacions, no altres creim que el 
fonamental, avui per avui, de ara aIs no tre ajunta
ments no és arreglar una fa9ana amb carrec a la on
-eU da d'Interior, creim que d'altres Consel.1erie ho 
p den fer, no és subvencionar, fer transrerencies d 
capi tal per rer uns e menliri, reim que aixo n .~ 
I' important, creim que realm nl I'importanl és J'ass s-
oram nl, dedi al" fons, bé per transferencie , bé per 

Capítol II, fons a l'assessorament a Corporacions Lo
cals. Que les Corporacions Locals sapiguen sempre a 
quasi. sernpre el qu fan, I que poden rer i el que no 
poden fe r. Ja tenim exce siu exemple deIs resultats 
deIs qllals el Parlament no n'ha d 'es lar gens orgull.ós, 

11 la m va opínió. del lipus d'actuació per c1esconei. 
xcmellt, no vuD di .. altra cosa, per, suposat de conei
xement de qualque Ajuntament. Nosaltres creim que 
la Conselleria, dins l'ambit ele les seves competencies, 
i aques ta la té, que é asscssarament, hauria de el -
dica.' tOI els csfon;;os, lols els seus f n , tots els [ons 
poss iblcs, no lOIS, I'as i ' L"'ncia te nica deIs Ajunla
ment a po ar, i no li vull clonar com a programa, ni 
de moll, perquc, la l v gada, ni és efecti ll e l que vaíg 
a dir, pero com un exemple, posar grups de persones, 
qualque persona, int [venl r secretari, que pugui 
punlw.l.lment ajudar quant la comptabilitat, quant a 
la jll lificació, perque jo Ii deman a vaste, Sr. Conse
!ler, avu i, c.Is ajuntamenls tcnen, els pelits ajunta
men! cenen idea, per exemple, del que han de fer amb 
un impost nOU que e diu IVA? Qu~lsevo l empresa a 
nivel! d'ajuntamenl, a ixo 'ho af), pero la Con el leria. 
ha fe! qualque ajuda respecte de ¡'IVA? No n'ha feta 
cap, Els ajuntaments tenen, i é una cosa moJt mé 
antiga, idees clares sobre la Llei de Conlracte de l'E -
tal? Perq le nosaltre tenim .' mple , vises en aquest 
Parlament, que ni la mé pelita idea tenien , hem de 
pen 'a l' aixi, 'obr · 1 Llei de ontractes de I'Estat. Te
nen idea del que és tancar un balanr;? 1 a ix ' no és de 
fa un any, és de fa mol L més temps, L'exemple de 
l' VA és un exemple d'avu i, d'avui, són i meso, i ja 
sé que m diran que el Mini ten i tal i ta l j tal i tal. 
Si hi. hagués un secretari, ho abría, pot e Lar segur, i 
hi hagués un ban tecnic.. h sa bríem, com 110 sabem 
la gran majo ría d> per onc qu en bem preocupa! 
un poe d'aq le l lema, a lmanco en el que ens afecta, 
no en el que afecta els vei'nats. 

Tot aixo és, serien unes bones dedicacions de 30 
milions de pessetes, i serien segurament pocs, pero 
hauríem comen~at. Si voste ens proposas al programa 
que, en lIoc d'arreglar cementiris o fa¡;:anes d'ajunta
ments a través de transferencies, dedicas tres tecnics 
únicament i exclusivament a assessorament d'Ajunta
ments o, a través de transferencies, pagas assessora-, 
ment pUlltual a a quest ajunlament, nosa ll res no no_ o 
mé ' clonarfem up rt a aquesta inversió. no llamé clo
narí m ' uporl a aques ta de. pés , sin6 que plaudiríem 
la eva actuació. p ro d'aqu t tipu d'actLIacions, 
d'alTeglar ra~an s el'Ajunt, ment , d'arreg lar cementi
ri s, creim que e l ccmenl iri s n'eslan p lcn . 

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

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

Sr. Alfonso, no sé si em recordaré de tots els punts 
que ha tocat voste, pero li he de dir en primer Jloc 
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que els ajuntaments no pensen igual que voste en re
lació amb aquestes ajudes, i 1i donaré una dada: ac
tualment hi ha peticions a la Consel1eria d'Interior 
que oSclHen, i no li puc dir la quantitat exacta, entre 
160 i 170 milions, jo en vaig demanar 250, m'ho dei
xaren en 30, manco que ¡'any passat i manco que el 
84, pero, els ajuntaments no opinen el matcix, i si vos
te feia que aixó es pogués reduir a zero, no sé, que
darien com l'amo Aroau, ja li ho explicaré clesprés, si 
de caso 

Quant al tema de l'IVA, la Conselleria d'Hisenda 
ha fet dos cursos per a aquesta cosa, I'IV A, perque la 
ConseIleria d'Hisenda té personal més qualificat que 
no la Conselleria d'Interior. 

Quant al tema cl'assessorament de Corporacions 
Locals, aixo sí, voste em demana un secretan, un se
cretari d'Administració Local de primera categoria, i 
el tenim, i diariament emet informes, es ll egelxeo totes 
les actes de plens, de Comis ió de Goverl1, le., fins i 
tot, si hi ha algun error, se li e munica a .I 'Ajunlament, 
i si surt i no escolta les obscrvacions, naluraJment, 
després hi ha la necessitat, l'obligació que tenim, com 
tendria el delegat del Govern , de recórrer a l'Audien
cia. 

No sé si he deixat alguna cosa, pero si voste acon
seguía qu e llevass in aques t 30 milion. de pe ele 
ed iEici municipals, aJeshores. -i cm pcrmet, li contar' 
per a ajudes a e m ntíri i 1) cases cons í loria! o a 
una anc dota, ense qu s'hagi ele molestar mngú . En 
una oca i.ó, Ili va haver una d is tribllció de béns, Lmes
tre Arnau es va trobar sense que li tocas res, i el de 
tom, el xistós de toro, que feía qualque glossa, Ji digué 
el següent: No cm diríeu, mestre Arnau, vós que sou 
un home entes, si vos donen un no-res, per quin cantó 
l'agafau». 

Els Ajuntaments ens podien dir el mateix si nosal
tres els donavem un no-res sobre la seva petiCÍó. 

Moltes gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Jo c ree que m' cvila que Ji digui molles allres co
SCS, r c que amb la glossa ens b. sla, perque 1]a fel la 
de finició exacta el'una polí ica que venim criLicanL eles 
del prlmel' d ia, la po líti a el la n.:pal' tidora, la política 
ele la sobras. ada penjatla, i perdonin que lomi a sortir, 
e l lema é qu vos tes actuen, pel que ens diu de mes
Lre Arnau, i el que e repart ixen no és re és molt, 
que aClu n n funció el J que c ls demana l'Ajunlamcnt, 
i e l Govern ha lcnglll e l coneixcmcnt, no massa, pero 
ha tengu t el coneixement ele retallar les seves peticions 
de 250 mílions a 30, perque la polítiCa, que jo sapiga, 
l'hauria de fer el Govern de la Comunitat Autónoma 
no els Ajuntaments a través ele les seves pcticions, i 
cree que no importa dir res més, si a mestrc Arnau no 
li arriba res, sera perquc ha eI'arribar per altres con
ductes que són més procIuctius per a la coHectivitat, 
óbviament, si l'Ajuntament ha de demanar, demanaria, 
qualsevol ajuntament, els pressuposts de la Comunitat 
Autónoma, esper que al Sr. SoJer mai no se Ji ocorri 
donar-los. 

EL SR. LLOMPART SALVA.: 

No, excIusivament per elir-li que dins aquestes aju
des hi entren els ajuntaments governats pel PSOE . 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats, volen intervenir altres Grups 

Polítics? 
Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Senzillament, no em pareix adient la conversa, no 

he parlat un sol moment de cap ajuntament regentat 
per ningú, en cap moment. 

EL SR. PR'ESIDENT: 
Passam, aleshores, a la votació de l'esmena 1.043. 

Deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta esmena, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moltes graCÍes. 
Sres. i Srs. Diputats que votín en contra, es valen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCÍes. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 12 vots; en contra, 

24; abstencions, cap. 
Passam a la votació de la Secció 16, que té un total 

Pressu~.ost de 213.273.907 ptes. 1 deman a la Cambra, 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de la Secció 16, 
es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes graCÍes. 
Abstencions? No n'hi ha. 
Vots a favor de la Secció, 24; vots en contra, 12; 

abstencions', cap. 
Hem acordat avui horabaixa, dins la Junta de Por

taveus que, arribada aquesta hora, aixecaríem la Ses· 
sió, fent honor al pacte establert, aixec aquesta Sessió 
i la convoc per derna matí, per favor, a les nOu hores 
quaranta-cinc minuts, en punt. 

EL SR. VIDAL JUAN: 
Perdoni, la Junta de Portaveus ha quedat a les deu, 

no sé si és un error meu o ... 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé, a les nou quaranta-cinc, per favor, siguin aquí, 

si és possible. 

EL SR. PRESIDENT: 
BOil dia a tots. Tractarem, a continuació, la Secció 

17, Capítol 1 que manté vives les esmenes 1.044, 45,46, 
47, 48, 49 i 50 del Grup Parlamentari Socialista. La 
Secció 17 fa referencia a Ordenació del Territori. Per 
defensar aquestes esmenes, pel Grup Parlamentari So
cialista, té la paraula el Sr. Josep Alfonso i Villanueva. 

' . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com ha estat 

habitual, en aques ta discussió pressupostaria, comel)
C;:3m la Secció amb una es mena que afecta el Capítol 1, 
esmena que afecta el Capítol 1 i que, en aquest cas, i 
atesa la quantitat de treballadors que incJouen en aques
ta Secció, la Secció d'Obres Públiques, com no podia 
ser manco, és una esmena el'una quantitat considera
ble, d'una quantitat important. 

El Capítol 1 de la Secció 17, Obres Públiques i Ur
banisme, té un cost aproximat de 707.000 milions ele 
pessetes, 700 milions de pessetes, 707 milions de pesse
tes, i afecta 434 treballadors. deIs quals, la gran majo-

... ------------------------------------------
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ria són al programa 170301, Carreteres, amb 235. SIS
tematicament, aquests dos darrers anys, hem vist que 
aquesta /l1'ateixa $ eccíó té gran quantitat de vacants 
que, la l com ens deia el Conseller d'Economia a la de
fensa de le propo la del Govern, tal com ens deia el 
Conseller d'Economía, són vacants que vénen del 84 o 
del 85 i no s'han anat cobrint, per que? Les causes no 
ens les han donades. 

Nosaltres feim una esmena que redueix el nombre 
de treballadors d,aquest coHectiu de la Secció 17, Obres 
Públiques, amb 96 treballadors que es distribuei
xen entre els diversos programes, des de la Di
recció i Serveis Generals amb 15 vacants, que tro
bam que no s'han de cobrir, fins a Ports i Litoral amb 
13 vacants, que també trobam que en aquests mo
ments no s'han de cobrir. Carreteres, és la partida més 
considerable, amb 39 vacants, també compren 235 tre
baIIadors, i pensam que no hi ha cap justificacíó, al
manco no se'ns ha donat cap justificació per haver de 
cobrir aquestes vacants. De totes les vacants que hi 
ha al programa, n'hi ha una que hem considerat que 
no hem d'esmenar, i es refereix a Medi Ambient, ates 
que la dedicacíó que té la Conselleria al medí ambient, 
com wurem després, amb d'altres esmenes, no és mas
sa grossa i, almanco, consideram que ha de tenir per
sonal suficient. 

També voldríem, aquí, repet ir, un a de le os que 
üeiem ahir, i és que s'haurb d'anar un poe més a lerta, 
í, a pesar de les explicacions que ens va donar el Con
seller d'Economia respecte de les repetíeíons, s'hauria 
d'anar un poc més alerta a repetir Alts Carrecs i fun
cionaris a una mateixa relació, entre d'altres coses, per
que du él confusion , és legic que quan l1i ha dues 
persones l·eJacíonaoe a una relació de 110 s ele feina, i 
es compten aquests Ilocs ele treball, un logicamenl 110 . 

e lIegeix un a un lols els noms, i Ji passa, amb freo 
qüencia, que no e'n lem que hi ha senyors repetits. 

En aquesta proposta ele re lació qu hi ha aquí, 
s'han arreglal, en ontra de] que cleia allir el Conseller, 
eerles d'aquesles repetieíons, pero encara se'n manté 
quaIcuna, i no altres voldríem que, en el fulur, aixo no 
passas, o hi hagués un.a n.ormativa global per a lots, i 
aquestes repeticions es digués, Sr. Fulano de Tal, Di
rector Genera l, i Sr. Fulano de Tal funcionari , entre 
paren tesis, excedent per ser Alt Can'ec, que és una de 
les coses que aclariria el tema o no es relacionas aques
ta repetició. 

En definitiva, proposam als Srs. Diputats una rc
ducció de 140 milions de pessetes en el Capítol de Per
sonal, que el deixaria amb 560 milions, aproximada
ment, i que creim que en aquestes altures de I'any i 
en aquestes altures de l'evolució pressupostaria , és més 
que suficient. 

Graci.es. 

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

seller d'Economia, Hisenda i Pressuposts, Sr. Cristo
fol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Sr. President, senyores i senyors. Sr. Alfonso. Bé, en 

relació amb el Capítol I, dir-li que bona part, per no 
dir practicament tot, proceeleix de transferencies de 
l' Estat, és a dir de transferencies de vacants correspo
nents deIs diversos Decre ts de Competencies que ha 
anat assumint la Conselleria d'Obres Publiques. Així, 

als Serveis Generals, hi ha tota una serie de vacants 
corresponents a diversos serveis que s'estructuren, en 
aquest cas, dins el subprograma mateix de Serveis Ge
nerals. 

A Urbanisme, que també hi ha una pla<;:a, hi ha 
una pla<;:a de Tecnic Superior, també és producte de 
transferencia de J'Estat. A Carreteres, les 38 vacants 
que hi ha, de les 38 hem de tenir en compte que n'h1 
ha 16 que són de caminers, que també indubtablement 
són vacants transferides per l'Estat, i la resta, tecnics 
superiors, tecnics de grau mitja, topograf, vigilant, tec
nics encarregats, etc., també procedeix del Decret de 
Transferencíes. 

No obstant aixo, dins les mateixes vacants que pro
cedeixen del Decret, s'han fet algunes remodelacions, 
pero sempre tenin t en compte, com a límit, la plantilla 
de Capítol I vacant, que quedava per descompte deIs 
corresponents Decrets de Transfereneies . 

A Promoció de Vivenda, també hi ha 12 vacants 
que són transferides de l'Estat de I'any 85. A Serveis 
Hiddmlics, 7 vacants, també tranf'erides de l'Estat de 
I'any 85. A Arquitectura i Laboratori, també, 3 vacants, 
transferencia de I'Estat. A Ports i Litoral, 8 vacants no
ves, també com a conseqüencia de la transferencia en 
materia de competencies de ports i litoral. ~s a dir, 
en resum, estam davant tota una serie de places va
cants dotades pressupostariament als Decrets de Trans
ferencies corresponents i, indubtablement, per al bon 
funcionament del servei, es mantenen aquestes vacants 
amb la necessitat que es vagin cobrint durant aquest 
any, en la major mesura posgibIe". 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies, Sr. Conseller. 
Sr. Diputat, vol replicar? 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, Sr. President. Sr. Conseller d'Economia, Sr. Con

seller d'Obres Públiques, a nosaltres aquestes explica
cions, bé, voste ens les ha donades dja a dia durant 
tot aquest debat deis Pressuposts i, logicament, ens 
queda, ens continua quedant avui un dubte important, 
i és a veure si a aquestes vacants és obligatoriament ne
cessari cobrir-Ies, és obligatoriament necessari cobrir
les a Obres Públiques o amb una reorganització, reor
ganització de les Conselleries, amb una reestructuració 
de les plantilles, es podrien o desapareixer, encara que 
hi hagués dotació pressupostaria, obviament molt mi
llor si hi ha dota ció pressupostaria, es poden dedicar a 
altres finalitats, desapareixer o transferir-se a d'altres 
Conselleries o reúrganil7..ar els serveis. Nosaltres creim 
que és aquesta clarr ' r 3 pOSlu¡'a, és a dir, que el logic, 
que és perfectamen t 1 O ible per la Comunitat Aut{jno
ma, ates el nivcll de comp tencia de reorganització in
terna o d'organització inlerna que lé, que aques tes V3-

cants o les que siguin, {'aci une ree lructura ió de totes 
les plantilles i pugui dedicar rUl1cíonarís o treballadors 
a un lloc o I 'al tre, n fllnció de les necessí ta ts de la 
ConseUcria, sigui d'Obres Públiques o sigui de Cultura 
i redistribuir-ho de manera que sigui més racional el 
scrvei. I aixo ho creim, entre d'altres coses, perque 
aquest Govern té, em pareix que són 10 Consellers i 
igual en podría tenir 6. Llavors, hi hauria d'haver una 
reestrucLuració de Conselleries i una assignació de tre
balladors per Conselleria. Per tant, no ens dóna cap 
argument, a pesar que venguin per transferencies de 
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l'Estat, valid per dir-Ios no cobreixin aquestes vacants, 
hi ha els fons, els dedicam a altres coses, o traslladam 
vacants o redulm administrativament el cost global del 
Capítol 1 de la Comunitat Autonoma, i no només creim 
que tenjm raó en a ixo, sinó que vos tes ens La donen, 
perque si han pogut eanviar vacants de l'avanlprojecLe 
de Pre SllpostS, i no Ilornés en aquesta ConselLeria, ara, 
és que aixo e pOl fer, i i es por fer, nosaltres feim 
I'esmena, precisamenl per fer-los una criciada eI 'a len
ció que és impre ' cindib.le organitzar la Comunital 
Autonoma, tots els serveis de la ComuniíaL Autonoma, 
és una cosa que el Sr. Soler esta endeutat any rera any 
que es faci, almanco ho diu a la LIei, no sé si hi esta 
endeutat, ho diu a la LIei, i any rera any tampoc no 
ho veim. 

Per tant, la veritat és que no hi ha una explicació 
bona perque nosaltres revisem aquestes esmenes, i con
tinuam mantenint que una reducció de 140 milions de 
pessetes al Capítol 1, més les poquetes que varen re
duir en les negociacions amb el Crup Regionalista, po
drien servir per a esmenes d'addi ió que tenim, i que 
ara es veuran, i que anirien més en benefici d'aquesta 
Comunitat Autonoma. 

Gracies. 

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

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

menL, Com vosl~ mateix sap, Sr. Alfonso, ananl com 
anam ara amb el s istema del pereentatge, indubtable
ment, es poden r reesti"UcluraeioL1S dins el Capital 
i n, i, conseqüentmenl, es pot fer una distribució pas-
anl vacanlS u 'una ConserIeria a l'altra, aixo, indubta

blement, es pot feTo Ara, jo el que Ji demanaría és si 
creu voste que les plaees que s'han assignades en els 
correspol1cnt deerets de transferencies, produete de 
la negoeiació de les omun itats AuLonomes j l'Admi
nistració entra l, s i vos te creu que hi ba hagul exces
siva datació quanl al Capital 1, que precisarnenL és ciar 
que a ixo no s'ha produ"il, ésa dir que s'ha anar a nego
ciar quan s'ha negoeial e l u 'aspas l'UJ1 servei a la Co
munital Autonorna, persona a persona, pIa a a pLae;a, 
fel1t unes distribucions entre tates le COlllunitats Au
tonomes en funció d'aixo, indubtablement nosaItres pen
sam que és necessari mantenir les places que hi ha a 
cada servei, no obstant, aixo, les que sigui n de serveis 
centrals, amb aixo sí que se segueix, en cerla manera, 
la tendencia del seu traspas a les Conselleries, pero és 
que en certa manera vénen o duen a terme funcions de 
tipus central en relació amb les que abans tenien el ser
vei dins la mateixa Administració de l'Estat. Aixo és un 
criteri que pot servir. I\ra, place.s concretes Carrete
res, place s concretes a Vivcnda, pln S concretes a Ports 
¡Litoral, fruit, com die, tI'une negociacion, cree que 
faríem una mala cosa s i en aqu sts moments les co
men<;assim a canviar de ConselIeria, comen~assim a 
fer una reestructuració. Primer, s'ha de consolidar el 
servei, ha de funcionar bé el servei, i llavors ja en par
larem. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els al tres Grups? 
Aleshores passam a la votació de les esmenes l.044 

a 1.050. I deman als Srs. Diputats que votin a favor, es 
valen posar drets, per favor. 

Pot comptar. 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra de les 

esmenes, es vol en posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes grades. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 10 vots; en contra, 23; abstencions, no 

n'hi ha. 
Al Capítol IV es manté una esmena viva del Grup 

Esquerra Nacionalista, la 921. Per defensar aquesta es
mena, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Serra i 
Busquets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies, Sr. President. L'esmena 921, és una esme

na, que nosaltres entenem que perfectament s'hauria 
d'admetre dins uns Pressuposts i que ja hauria d'haver 
estat absolutament innecessari que es plantejas, i és, 
senzillament, destinar una partida pressupostaria dins 
el concepte de Medi Ambient, que serveixi per fomen
tar les activitats de les organitzacions dedicades a la 
defensa i protecció del medi ambiento Nosaltres som 
molt conscients que la Direcció General de Medi Am
bien ha de fer i fa i f'ara accions més o menys coordi
nades amb tota l'Administració Autonomica i amb els 
Ajuntaments, dedicades, precisament, a una educació 
medi-ambiental, a estudis, divulgacions, etc. Pera tam
bé som molts conscients que exísteixen una serie d'or
ga nitzaeions, de cada vegada més fortes quant a gent 
que bi participa, sods, etc., organitzacions diverses, 
unes d'esiudi i unes allres de tipus ja ecologista, i amb 
un pluralisme demostrat dins la nostra societat, i aixa 
és dóna tant a Eivissa, com a Menorca, a Mallorca i 
Formentera, i, per tant, creim que des de I'Administra
ció Autonómica és més que necessari fomentar les acli
vitats d'aquestes organitzacions que es dediquen a la 
defensa i protecció del medi ambiento 

En conseqüeneia, proposam una partida pressu
postaria de cinc milions de pessetes, dedicada obvia
ment a unes activitats que creim que redunden en be
nefici de tota la Comunitat i que són unes activitats 
complementaries de les que l'Administració ha de des
envolupar. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. La Conse

lIeria d'Ordenació del Territori coincideix amb el Dipu
tat Sr. Seua en la necessitat de fomentar i d'anar apro
fundint de cada vegada més en la defensa del nostre 
medi ambient, ara bé,lambé és criteri nostre limiLar al 
maxim les parLides dedi acle a subvencions, perque 
pensam que la nostra Conselieria é fonamentalment 
inversor, i, per tant, el cloblers s 'hall de dedicar afer 
inver'ions direetes. Ai '0 té molta mé. importancia i es 
posa, a més, de manifest, a un cas on els recursos eco
nomics de la nostra Comunitat són limítats, i cree que 
d'aixo són conscients tots els Srs. Diputats. Per aixo, 
nosaltres pensam que en aquests moments són priorita
ries les inversions sobre aquestes subvencions, i, per 
aixa, no hem posat aquesta partida. 
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EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies. 
Vol replicar? 
Passam a la votació de l'esmena 921, si no vol in

tervenir altre Grup. Sí. 
Té la paraula el Sr. Cristofol Triay. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
No, Sr. President. Si m'ho permet, si m'ho per

met .,. 

EL SR. PRESIDENT: 
El Sr. Francesc Triay. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
... continuaré essent Francesc. 

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

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Ara, darrerament ja no sé que som, perque tots 

els diaris en diuen «Cristóbal», unes vegades, Francesc, 
unes altres. 

Bé, moltes gracies, Sr. President. Per dir que el 
Grup Socialista, no tan soIs esta d'acord amb aquesta 
esmena que presenta Esquerra Nacionalista, sinó que 
té una csmena similar, amb una xifra lleugerament su
perior i que aquesta esmena es defensara agrupada
ment amb al tres esmenes de medi ambiento 

MoItes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Mol tes gracies. 
1 passam, aleshores, a la votació. 1 deman a la 

Cambra, S~es. i Srs. Diputats que votin a favor de l'es
mena 921, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ,ha. 
Vots a favor, 11; vots en contra, 22; abstencions, 

cap. Queda rebutjada. 
Al Capítol VI es mantenen diverses esmenes, es 

tractaran de la manera següent: agrupades, les esme
Des 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64 i 65; i in
dividualment seran objecte de debat l'esmena 1.063 i 
la 1.068. Totes són del Grup Parlamentari Socialista. 
Per defensar el primer paquet d'esmenes, té la parau
la el Diputat Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Moltes grades, Sr. President. Supos que hem en

tes bé, hi haura quatre debats d'esmenes agrupades, 
per tant, jo, en aquest moment, pas a defensar la 1.052, 
la 1.054 i, hi afegiré per facilitar, per agilitar el debat, 
la 1.068. 

EL SR. PRESIDENT: 
Les 1.052, 54 i 68. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
1 68. 

EL SR. PRESIDE!'·J'T: 
Tres. Conforme. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Tres esmenes, sí, tres esmenes. No, pero que des

prés hi haura. altre intervencions agrupades. 
Aquestes tres esm.ene tenen en comú que tracten 

d'establir pal'tides noves relacionades en planejament, 
amb ordenació del territori i amb estudis lligats a 
aquesta política d'ol'denació. Es tracta de crear una 
partida de 10 mUions de pes se tes per a planejaroent su
pramunicipal, una partida de 5 milions de pesseles per 
a l'inventari d'urbanitzacions iHegals, i una partida de 
10 mílions de pessetes per a plans d'ordenació del li
toral. 

En el tema del planejament supramunicipal, que 
és una constant a tots els debats re!acionats amb or
denació del territori, hem de dir que, en opinió del 
Grup Socialista, la política del Govern, utilitzant un 
lexic propi de la temporada futbolística, és una polí
tica de pilotes fora o, fin s i tot, utilitzant el que vam 
veure ahir vespre, els qui vam tenir oportunitat, una po
lítica de passes enrera i de perdre temps durant la ma
jar part del partit. Realment, fa ja tres anys que hem 
parlat d'infinitat, no d'infinitat, pero de bastants op
cions i possibilitats de planejament supramunicipal des 
de l'anunciadíssima, ara ja en tramitació, anunciadís
sima des del primer moment Llei d'Ordenació Terri
torial, fíns a la reiterada i ja ara oblidada modifica
ció del Pla Provincial, fins a la necessitat que va ser 
l'excusa o coartada a un moment determinat de dis
posar del reconeixement territorial de Balears com a 
instrument de feina i, una vegada que se'n va disposar, 
no ha estat més con di ció per desenvolupar altres op
eíons, el cas és que entram al darrer any de legisla
tura i sembla que la tactica i la política és clarament 
establerta en el sentit que cap instrument de planeja· 
ment supramunicipal vinculant estara en vigor quan 
els senyors de la Coalició Popular abandonin finalment 
el Govern. 

Aixo, realment, és penós, quan és un tema que sem
pre ha preocupat molt, no tan soIs als Grups Polítics, 
sinó a l'opinió pública, i que fins i tot el Govern mai 
no ha deixat de fer-ne bandera absolutament verbalis
ta, absolutament buida, perque la realitat no ha res
post aquestes manifestacions. Nosaltres volem insistir, 
com cada an)', donant oportunitat al Govern que mai 
no pugui dir que el Grup Socialista no tan soIs no Ji 
va donar suport a la política negativa que feia, sinó 
que tampoc no va fer accions positives per fer-Ia pos
sible. Com cada any, no sera per nosaltres si vostes 
no disposen deIs mitjans necessaris per fer aquest ti
pus de planejament, per tant, si la Llei d'Ordenació 
Territorial s'aprova, que esperam que es pugui apro
var amb les rectificacions oportunes, que tenguin la 
partida pressupostaria necessaria per poder fer les di
rectrius territorials, i immediatament, cosa que creim 
que, de cap manera, no entra dins les seves previsions, 
pero la nostra partida és per facilitar-los aquesta fei-
na. 

Per altra part, en el debat del mes de desembre 
es va aprovar que en el termini de sis mesas, que, per 
tant, queda poc per complir-se, pero, com sempre, en 
aquest cas, el liberalisme sera aplicat pel Govern en 
la seva maxima expressió, quant als terminis, el Go
vern havia de fer, uns deien catalegs, que, com moIt 
bé va matisar el representant del Govern en aquell de
bat, no és un cataleg, és un inventari, d'urbanitzacions 
iHegals amb unes propostes legislatives i de gestió per 
donar-los una solució definitiva. El mes de desembre, 
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pocs dies després d'aquest debat, quan hi va haver les 
compareixences deIs Consellers amb motiu del primer 
projecte de pressuposts, el Conseller d'Obres Públiques 
dei a que logicament aquestes partides que hi havia en 
els Pressuposts es rectificarien per poder donar com
pliment a les resolucions del Parlamento Bé, el segon 
projecte de Govem ha tengut oportunitat d'introduir 
«motu propio» aquestes rectificacions i, per tant, in
troduir les partides necessaries per donar compliment 
a la voluntat del Parlament, i, com que no ha ha fet, 
nosaltres som aquí per, també, donar-li l'oportunitat 
d'esmenar-ho i, per tant, destinar una dotació econo
mica, que creim raonable, de 5 milions de pessetes, per 
poder fer aquesta feina que pocs dies hauria de ser 
aquí, al Parlament, segons la resolució aquí acordada. 

1, per últim, una altra materia que també creim 
que el Govern per ara, tal vegada ocupat amb urgen
cies prioritaries, en materia de Ports i Litoral i en mi
llores que podra acometre a través del Fons de Com
pensaclO Interterritorial i amb aquests Pressuposts 
que s'aprovaran avui, és el problema, no per manco 
inversor, el menys important, que és l'ordenació del 
litoral. És sabut que entre el Govern de la Comunitat 
Autonoma i el Govern de l'Estat hi ha hagut repeti
des friccions, lluites sobre l'aplicació quotidiana 
d'aquesta competencia, sobre com es relacionen les 
inversions de l'Estat amb la capacitat i competencia 
de la Comunitat en materia d'ordenació del litoral, 
nosaltres creim que esta bé lluitar i defensar les pro
pies fites, pero que aixo s'ha de demostrar camiI].ant-, 
aixo s'ha de demostrar exercint la competencia i que 
és molt necessari que el Govern de la Comunitat, per 
tant, posi en marxa ja projectes concrets, plans con
crets d'ordenació del litoral que siguin per ordenar un 
deIs espais, una de les parts del territori que més ho 
necessita i que, a la vega da, té dificultats, obviament 
per fer-ho amb el personal tecnic, fix, de que disposa 
i qUe, per tant, és logic disposar d'una partida com
plementaria pels necessaris consultors externs que pu
guin ajudar a realitzar els plans que es considerin més 
oportuns. Per tant, aquestes tres esmenes en conjunt 
suposen una petita quantitat dins el 'que és la gran ca
pacitat d'inversió de la Conselleria d'Obres Públiques, 
uns 25 milions, 25 milions que, dins la filosofia i dins 
la manera d'interpretar els Pressuposts que fa el Go
vern, són tots ells d'inversions reals. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller d'Obres Públiques 

Territori, té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 

Ordena ció del 

Sí, Sr. President, Sres. i Srs. Diputats, jo voldria, 
una vega da més, agrair al representant del Grup So
cialista la preocupació per tal que puguem disposar de 
les partides necessaries per fer la nostra Punció, pero 
nosaltres pensam que són suficientment previstes als 
Pressuposts que presenHirem. 

Efectivament la partida 6171, Planejament, pen
sam que pot acollir, perfectament, tot tipus de plane
jament, no [a cap distinció i, per tant, és innecessari 
obrir una nova partida per a planejament supramuni
cipal. 

Quant a la partida per fer 1'inventari d'urbanitza
cions iHegals, nosaltres pensam que té cabuda perfec-

tament a la partida 6175, Promoció de la Gestió Urba
nística, que vol proposar el Grup Socialista a una al
tra esmena, que vol tractar per separat, jo pensava 
que les haurien tractat conjuntament, és la partida 
que nosaltres hem denominat de Promoció Urbanísti
ca i que, precisament, pensam que no s'ha d'introduir 
aquesta precisió terminologica de promoció de la ges
tió, perque hi poden cabre, precisament hi poden ca
bre, estudis com aquests o coHaboracions, com la ne
cessaria de contractar per fer l'inventari d'urbanitza
cions iHegals. 

Quant a la partida per a planejament del litoral, 
és cert que és molt necessaria per a la nostra Comu
nitat, pero també és molt cert, com ell ha dit que la 
primera prioritat en materia de litoral, i ens ha in
dui't a dedicar-hi tota la partida d'inversions, és inten
tar paHiar el deficit acumulat que tenien els ports 
transferits per l'Estat, que durant els darrers tres o 
quatre anys no havia invertit practicament ni una pes
seta en els ports que s'havien de transferir. La situa
ció és lamentable, coneguda de tots els que freqüen
ten la costa, i aixo ha obligat a destinar-hi aquesta par
tida íntegra d'inversions a aquesta materia. Per altra 
banda, com molt bé ha dit, no tan soIs no tenim per
sonal tecnic, i si hagués prosperat l'esmena del seu 
Grup no el tendríem mai, no tan soIs no el tenim per 
fer els estudis, ni tan soIs per preparar les bases 
d'aquests estudis, el personal transferit va ser mínim, 
per no dir nul, en aquesta materia, i no tenim ni el 
mínim personal tecnic per poder preparar aquests es
tudis que es puguin contractar. Lamentablement, en 
aquest moment, és impossible que tenguin la prioritat 
que voste i jo coincidim que hauria de tenir, pero hi 
ha altres necessitats. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol replicar? 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, replicar per dir que les partirles de planeja

ment, des del nostre pl'lnt de vista, ja són eScasses per 
al planejament municipal, imprescindible, i que, per 
tant, no és raonable pensar qu ai,·o permet acometre 
planejament supramunicipal del tipus de les directrius, 
per tant, aixo, aquesta explicació ja demostra el poe 
interes que hi ha de poder iniciar un treball d'aquesta 
envergadura i molt més de dur-lo a final, a terme. Que 
la qüestió de gestió urbanística, dar, jo som una per
sona credula i pensava que les explicacions que ha
via donat el Conseller a la Comissió de Pressuposts 

·eren valides, se'ns va explicar que estaven destinades 
a cursos i a d'altres tipus d'actuacions i, per tant, tam-
bé pensar ql1e aquesta gestió urbanística, aquesta par
tida generica de gestió urbanística pugui permetre fer 
aquesta inversió demanac\a pel Parlament sobre 1'in
ventari d'urbanitzacions iHegals i que, a més, realment 
s'hauria de fer en molt poc temps, perque sembla ser 
que no s'ha iniciat, també suposa que hi ha voluntat 
de no fer aquestes coses o és que el Sr. ConselIer 
d'Obres Públiques té manera de fer, amb grans econo
mies, en aquestes feines, sembla ser que fins i tot fora 
elel mercat valen aquests treballs. 

1 quant als Ports i Litorals, aquí sí que ja la dis
crepancia és total, dir que perque s'han de fer inver
sions en ports, no es pot atendre el planejament del 
litoral, és igual que dir que com que anam molt en
rera en Carreteres, no podem perdre temps en urba-
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nisme municipal, són dos camps d'actuació que, per 
motius d'unitats administratives, van junts, dos camps 
d'actuació que van junts, pero que són absolutament 
diversos i un no depen de l'altre, la necessitat d'orde
nar el litoral per tenir elements sólids amb els quals 
jutjar les obres i les concessions que s'hi puguin fer, 
no té res a veure, no té cap raó de dependencia, en 
absolut, és tan prioritari, tan prioritari com pugui ser 
millorar els serveis, les instaHacions dels ports, no d'in
teres general que han estat transferits a la Comunitat, 

Per tant, mantenim la totalitat d'aquestes esmenes. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
President, només una petita precisió. Quant a l'in

teres que pugui tenir el Govern sobre les directrius 
d'ordenació territorial. El simple fet que haguem de
manat l'habilitació d'un període extraordinari per tra
mitar la LIei, en lloc d'haver esperat, com es podría ha
ver fet, el próxim període ordinari, del mes d'octubre, 
indica que la Conselleria té pressa perque estigui apro
vada la LIei, precisament, per poder acometre aques
tes directrius. Crec que és una demostració palpable i 
suficient de l'interes que tenim, per tant, no puc ad
metre la seva acusa ció de desídia en aquest tema. 

Per altra banda, jo crec que no he dit res que pu
gui contradir les meves afirmacions dins la Comissió, 
vaig dir, precisament, i voste ho ha repetít, que la par
tida de promoció urbanística era per fer cursos, com 
se n'han fet i es pensen continuar fent, i d'altres ac
tuacions, i una altra actuació és l'inventari d'urbanit
zacions iHegals, per tant, no hi ha cap contradicció. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els al tres Grups? 
Passam a la votació de les esmenes 1.052, 1.054 i 

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

Poden seure, moltes grades. 
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? No n'hi ha. 
A favor, 12 vots; en contra, 22; abstencions, cap. 

Queden rebutjades. 
Per tractar les esmenes 1.055 a 1.065, exclosa la 63, 

té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc Triay LID
pis. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies. Per defensar les esmenes 1.055 i 1.056, re

latives a Carreteres. 
Són dues esmenes que tenen en comú detallar mi

llar el contengut de les partides d'inversió que s'hi 
destinen. En relació a Carreteres, a nova infraestruc
tura, és cIar que les inversions són importants, que 
res ponen a un conveni de carreteres, establert entre 
la Comunitat Autónoma i l'Estat, conveni de Carrete
res que ens agradaria veure publicat al Butlletí de la 
Comunitat Autónoma, igual que s'ha publicat al But
lletÍ Oficial de l'Estat, i que creim que, precisament, 
la manera de definir quines infracstructures són les 
que estan dins aquesta partida d'inversió, estaría molt 
bé, seria molt correcte que es fes menció expressa als 

compromissos establerts en el conveni de carreteres, 
i fer aixó no significa cap alteració, en absolut, amb el 
que el Pressupost propasa, pero sí seria una confirma
ció de les obres i del programa a realitzar. 

Conveni de Carreteres que nosaItres sempre hem 
vist com a favorable, que dins les nostres possibilitats 
hem procurat que tingués bona acollida i que es fir
mas en unes circumstancies, aquí on ja, la firma de 
convenis per part de 1'Estat havia canviat de política, 
i realment s'estaven mirant a uns críteris més estríe
tes, pero que hem de fer observar, perque aquest tema 
no hi ha hagut ocasió mai de comentar-lo en el PIe del 
Parlament, que les inversions de la Comunitat Autóno
ma, realment, s'han plantejat de tal manera que supo
sen un endeutament encobert de la Comunitat i una 
acumulació d'exits facils per part del Govern, per part 
de la Conselleria dins els anys d'aquesta Legislatura 
1986 i 1987, en detriment del darrer any del Conveni, 
aquí on es carreguen a I'any 88 i a 1'any 89, unes quan
titats molt superiors a carrec de la Comunitat, a car
rec de la inversió. Així, per exemple, l'any 1989, la Co
munitat haura d'assumir el 45 % de les seves obliga
cions dins el total de quatre anys. Ahir, va ser objec
te de discussió durant una estona llarga si el Ministe
ri de Cultura havia complert o no havia complert els 
seus compromissos per quatre anys, respecte d'unes 
obres, per tres anys, respecte d'unes obres de restau
ració, que no tenien divisions anuals, que no tenien 
anualitats, i que, a més, afectaven un paquet d'obres 
que estaven en desenvolupamen·t. Aquí la situactó és 
diferent, aquí hi ha unes anualitats cIarament esta
blertes, unes anualitats que, en conjunt, quatre anys, 
sumen les totals inversions compromesses per part de 
rEstat i les totals inversions compromesses per part 
de la Comunitat Autónoma, peró que així com l'Estat 
fa unes anualitats practicament iguals i en certa ma
nera decreixents, la Comunitat Autónoma fa unes anua
litats cIarament creixents i que, per tant, carrega la 
major part de la carrega en els darrers anys de la Co· 
munitat, en els anys 88 i 89. 

En relació a la segona esmena, i atenint precisa
ment la divisió que el mateix Conseller explicava en 
Comissió que responia aquesta quantitat important de 
556 milions a millora, conservació de la xarxa existent, 
la nostra proposta és fer aquesta distinció, realment 
són partides importants, que, tenint en compte que 
responen a Capítols diferents, de millora de ferms, de 
seguretat vial, manteniment ordinari, explotació i ma
C)uinaria, tractar de dur, precisament, als Pressuposts 
aquesta subdivisió, per poder coneixer amb més exac
titud quines són les possibles desviacions que es pro
clueixen en relació amb aquestes partides, i poder,. per 
tant, fer un seguiment pressupostari molt més exacte. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracies, Sr. Diputat. 
Sr. Conseller d'Obres Públiqucs, té la paraula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sí, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. Molt breu

ment, per comentar aquestes dues esmenes. La prime
ra de totes, la creació de l'estructura viaria, la pro
posta és d'incIoure l'expressió que són únicament les 
obres del Conveni de Carreteres, bé, en principi. les 
obres de construcció que pensam fer a la Comunitat, 
són incloses totes a aquest Conveni de Carreteres, en 
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aquest sentit no hi hauria cap inconvenient, pero hi 
ha un problema que fa que demanem que no es man
tengui aquesta esmena, i és que, per desgracia, encara 
queden obres anteriors, obres heretades, que ja no te
nen una anualitat directa de construcció, pero, encara 
queden, el que en llenguatge administratiu, deim «fle
cos» de qualque revisió, qualque cosa que queda enca
ra i que actualment no tenen més cabuda que en 
aquesta partida. La qual cosa vol dir que no podem 
limitar estrictament la del conveni, a part que el ma
teix conveni, les obres que són en el quadre del con
veni, el mateix conveni preveu la possibilitat que s'hi 
puguin introduir modificacions per acord de la Comis
sió de Control. No sé en quin sentít s'entendria si 
quau es parla aquí del conveni són les que figuren al 
conveni firmat o les que poguessin rigurar-hi després 
d'aquestes succcssives modificacions, pero, en tot cas, 
aquesta precisió és excessiva, perque el que quedaria 
defora serien les obres aquestes, anteriors, els "flecos» 
que queden. Per tant, jo pens que, ates que, per altra 
banda, tampoc no té massa importancia aquesta esme
na presentada, hauria de demanar que es retiras, per
que entenc que no es pot aprovar per aquestes raons. 

1 quant al Conveni de Carreteres, bé, no es tracta 
d'assumir exits polítics facils o difícils, aquí cadascú 
intenta fer la seva gcstió tan bé com pot, i ja ens jut
jaran, del que es tracta és que les possibilitats finan
ceres de la Comunitat Autónoma són moIt limitades 
ara, peró si hem de fer cas i pensar i esperar que 
qualque vega da el Govern Socialista compleixi les se
ves promeses, resoldra algun dia la firÍam;ació de les 
Comunitats Autónomes, el dia que estigui resolta aques
ta finan<;ació, i esperam que l'any 87 o 88 ja hi esti
gui, no hi haura cap problema per poder as sumir aques
ta anualitat, mol! més important que la deis dos pri
mers anys. 

Respecte de la partida 6177, és ver, aquestes xi
fres responen a la primera previsió que jo vaig fer de 
distribució i vaig explicar a la Comissió que es fa 
aquest desglossament o que intentam fer aquest des
glossament, encara que mol tes d'aquestes divisions re
presenten uns límits, unes fronteres difícils d'establír 
exactament en el que pugui ser una millora del ferm o 
una seguretat viaL perque una cosa sol incloure I'al
tra, era una mica difícil, peró que, aixÍ mateix, per al 
nostre mateix control, dúiem aquesta divisió, pero que 
la mateixa terminologia, quan es parla de conservació 
i explotació de les carreteres, ja es veu que és una 
cosa de cada dia i que, en conseqütmcia, es pot haver 
de canviar durant el transcurs de tot l'any, es va can
viant en funció de les necessitats i de les vicisituds 
que es puguin presentar constantment. Aixó obliga i, 
possiblement, si jo hagués de donar la informació que 
vaig donar a Comissió aquella vega da, ja l'hauria can
viada, perque, segons les darreres propostes del ser
vei, que van canviant constantment en funció del que 
va succeint, en lloc de 110 a millora de ferms, en posa
ríem 124 i, en canvi, a seguretat vial baixarÍem de 147 
a 131, etc., és a dir, es va ajustant constantment, en 
funció de com funciona la conservació. Per aixo, nos
aItres proposam que es mantengui la partida global i 
que aquesta subdivisió s'entengui que és un control 
intern del mateix servei, peró no que pugui obligar a 
nivel! pressupostari. 

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

.. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Sí, gracies, Sr. President. Realment ens alegra veu

re que, per part del Govem de la Comunitat Autóno
ma, és perfectament assumit que el proxim Govern de 
la Nació sera un Govem Socialista, com no podia ser 
d'2ltra manera i que, per tant, el próxim Govern so
cialista haura de resoldre els problemes de finam;:ació 
de les Comunitats Autónomes, per tal que la Comuni
tat Autónoma de les Illes Balears pugui afrontar, aquest 
Govern o el que vengui dan-era, el que supossa que si 
ara inverteixen 550 milions en carreteres a l'any, en 
puguin invertir 2.000, o sigui, que es pugui multipli
car per quatre, perque ciar, el Govem de la Coalició 
Popular ha deixat tots els morts per als próxims, i així 
podra inaugurar més coses amb molta manco inversió, 
la qual cosa, bé, entra dins el raonable, pero convé que 
els Diputats presents, que no són massa, desgraciada
ment, ha coneguin i que també ho pugui saber l'opi
nió pública, que davall deIs oropels i els exits del Con
veni de Carreteres, hi ha una distribució completament 
d'endeutament quant a la inversió de carreteres, in ver
sió que, si no és més grossa, Sr. Conseller, és perque 
aquesta majaría que vostes no saben construir ha su
posal una disminució de 1.000 milions de pessetes 
quant a la despesa possible d'aquesta Comunitat. 

Per tant, jo cree que la menció al Conveni de Car
reteres és imprescindible, el Conveni de Carreteres és 
un document no ja subscrit al maxim nivell entre el re
presentant de la Comunitat Autónoma i el Ministre del 
Govern, és que és un document publicat al Butlletí 
Oficial de l'Estat, és un comprornís públic i notori, que 
aquí hi hagi una menció als Pressuposts, quan realment 
la xifra d'inversió en carreteres és exactament la xifra 
que compromet el conveni, crec que és perfectament 
correcte. El Conveni preve u la possibilitat de fer can
vis a les obres incloses, per tant, els canvis suposarien 
automaticament, els canvis de contengut, no de filoso
fia, perque continuaria essent el Conveni de Carreteres 
establert entre la Comunitat Autónoma i l'Estat. 

En relació al desglossament de la partida de Con
servació de la xarxa de carreteres existent, diu el Sr. 
Conseller que si hagués tengut oportunitat de fer una 
altra informació, ja ens hagués donat unes altres xifres, 
pero si va ser ell que no va voler venir, varen ser els 
membres del Govern que no van voler acceptar la pe
tició de compareixences, precisament, perque pogues
sin posar al dia les seves informacions i poguessin esta
btir una nova posada en coneixernent deIs Diputats deIs 
canvis que hi havia en els Pressuposts i de l'evolució 
que en tres mesos s'hagués pogut produir dins les se
ves Consel!eries. Nosaltres creim que és important que 
partides d'aquesta envergadura tenguin una clara pre
cisió pressupostúia que permeti, a pesar d'aquestes in
cidencies que, lógicament s'han de produir en el mante
niment, que pemletin que cada any estiguin més ajus
tacles, i que, per tant, puguem ja planificar el que és la 
seguretat amb independencia del que és millorar ports 
i carreteres, o amb independencia del que és l'adquisi
ció de maquinaria, perque creim que són partides prou 
diferenciades, unes són material inventariable, unes al
tres són obres que afecten la vida humana, per tant, 
que tenen, jo crec que un tractament diferenciat, i una 
allra és la millora de la mateixa estructura viaria. 

Per tant, nosaItres creim que aquestes esmenes 
s'ban de mantenir i que, a més, aquestes esmenes hau
rien de ser ja per a un proxim pressupost assumides 
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pel GDvern i dur·ho ja aqui, amb les seves propies 
xifres, pero dur·ho ja desglossat. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 
Volen intervenir els altres Grups? 
Aleshores, passam a la votaeió de les esmenes 1.055 

i 1.056. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
tes 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? 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 13; vots en contra, 24; abstencions, 

cap. Queden rebutjades. 
Per tractar la resta de les esmenes dins el quart 

debat, té la paraula el Diputat Sr. Joan Francesc Triay 
Llopis. 

Sr. Benjamí Carreras. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Tractarem les 

esmenes 1.057, 58 i 59. 
Dins el subprogama de defensa del medi ambient, 

per la nostra part, hem considerat oportú introduir 
aquestes esmenes que consideram prou adients per in
centivar aquesta activitat, que consideram que esta poe 
dotada i que la consideram d'una importancia i d'una 
rellevancia que convé tenir en consideració. 

Quant a l'esmena 1.057, de planejament d'espais na
turals, creim que és important dotar una partida per 
agilitar aquests tipus d'espais que ens sembla que la 
Conselleria deu tenir bastants problemes per poder 
complir els terminis, en general, que se li han impo
sat reglamentariament, i que, a causa de falta, no sa
bem ben bé les motivacions exactes, no s'han complert. 

Quant a campanyes de neteja, també, una partida 
de 10 milions, que així com el MOPU fa aquestes cam
panyes prou fortes, incidint sobre la costa o Empreses 
Hidrauliques sobre les zones deIs torrents, consideram 
que la Conselleria d'Obres Públiques, també podria fer 
les seves campanyes de neteja, perque hi ha molt d'es
pai a cobrir que queda, en aquest moment, sense cap 
cobertura. 

Quant a control i estudis de depuradores, 10 mi
lions de pessetes. Si per a sanejament i per a proveY
ment es dediquen 1.120 milions de pessetes, conside
ram que el control d'aquestes obres hidrauliques, d'a
questes obres de sanejament seria importantíssim qm: 
es dedicas una partida per tenir un control que és neo 
cessari, o sigui, contruYm depuradores, pero després no 
sabem el seu funcionament com va i no tenim mai 
cap coneixement, si funcionen, si hi ha cap aprofita
ment, si hi ha cap incidencia sobre el medi ambiento 

Després, l'esmena 1.058 proposa subvencionar en· 
titats "que tenen fínalitat social pcr a la defensa de la 
naturalesa amb 8 milions de pessetes. Aquest tipus d'ac
tuacions es poden dur a terme de diferents maneres, 
rer part del Consell Insular de Menorca s'ha seguit 
més bé el criteri, en lloc de subvencionar, arribar a 
convenis amb aquest tipus d'entitats, s'han establert 
convenis de campanyes de pedagogia ambiental, estu
dis científics, informes d'impacte ambiental, excursions 
didactiques, redacció de fulIetons infonnatius, convo
catoria de concursos, etc., etc. Són feines, són tasques 
que és difícil que la Conselleria d'Obres Públiques, 

concretament el departament de medi ambient, dispo
sara de personal per fer aquests tipus de feina, i creim 
que seria prou convenient dotar aquesta partida, si el 
Sr. Conseller considera que no ha de ser amb criteris, 
de subvenció, sí ha poden fer amb criteris de conveni, 
perque aquestes associacions, especialment el GOB, per 
exemple, pot aportar una quantitat d'informació i de 
dades de que difícilment vostes podmn disposar i que 
els' ajudaria molt a millorar el programa de medi am
bient. Si per fomentar el turisme es dediquen cents de 
milions de pessetes, creim que per fomentar la defensa 
de la protecció del territori, dedicar una partida tant 
modesta, es pot considerar prou convenient. 

Després, passaríem a l'esmena 1.059, sobre residus 
solids, on es demana l'aportació d'una partida de 100 
milions de pessetes. 1 també, a la vegada, la concen
tració a la ConselIeria d'Obres Públiques de les actua
cions en materia de res idus solids i ampliar la dotació 
economica d'aquest Pressuposts. Ens hem mirat els 
Pressuposts i no hem vist que hi hagués partida econó
mica prevista per aplicació de Decret 23/85, d'ajuts a 
residus solids, d'iniciatives municipals. Aquesta esmena 
d'addició es presenta amb dues finalitats basiques; pri
mer, habilitar una dotació economica per a compli
ment del que esta previst en aquest Decret 23/85, cree 
que seria interessant, si no hi ha dotació de partida que 
ens poguessin explicar si hi ha compromissos contrets, 
si consideren que el Govern té compromissos contrets 
en aquesta materia o, si no n'hi ha, a veure si ja consi
deren acabat el prQgrama de residus solids, que creim 
que és un programa que, en materia de medi ambient, 
és prou important. Tenguin en compte que a les nos
tres illes hi ha un deticit noton i palpable quant a ins· 
taHacions d'eliminació de tractament de residus solids, 
i si no potenciam aquest programa amb partides prou 
consistents, difícilment podrem progressar i continuar 
endavant en aquesta materia. 

l també proposam que aquesta actuació de res idus 
salid s es concentri a la Conselleria d'Obres Públiques, 
perque ja tenim prou experiencia, que ens ha demos
tnit que és un tema basicament d'ordenació del terri
tori, el tema, especialment, d'ubicació i d'ordenació deIs 
abocadors o de les plantes de tractament de residus 
solids. 

Per acabar, jo diria que ahir es va celebrar el dia 
mundial del medí ambient, el Diari d'Eivissa que ahir 
ens van dur els companys eivissencs ens duia un article 
que deia: "El Papa ve la necesidad de defender el me
dio ambiente». Deia el Papa en aquestes audiencies que 
fa quasi setmanals que "la protección del ambiente es 
también una cuestión de ética». Jo no sé si vostes vol
dran seguir les nostres ·orientacions, pero crec que po
drien seguir, almanco, les del Papa;. no sigui que les 
animes del Govern se'n vagin a l'infern, i seria una 
lIastima. Cal tenir en compte aquestes orientacions. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, té la pa

raula. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Una altra Ve

gada, crec que compartim bastant, no totalment, pero 
bastant, la filosofía ex posada pel Grup Socialista, al
manco en el que fa referencia a l'esmena 1.057, ja que, 
practicament, la proposta del desglossament de les par-
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ti des que considera que hauríem d'esser incloses en 
aquest subconcepte 6172, són les activitats que vaig 
anunciar que tenia previstes la Conselleria, el que passa 
és que, una altra vegada, hem de pensar en la limi
tació deIs recursos, i aixo fa que les mateixes activi
tats s'hagin de fer, les mateixes, pero amb una dispo
nibilitat un poc inferior a la que vostes propasen. Per 
tant, entenc que l'esmena, com a tal, no la podem 
acceptar dins la nostra distribució deIs recursos dis
ponibles. Hem arribat a la conclusió que podríem dedi
car exclusivament la quantitat que és prevista en els 
Pressuposts, i no més, com propasen vostes. Per altra 
banda, els conceptes són els mateixos. 

Quant a l'esmena 1.058, la referida a les subven
cions a entitats, bé, ja l'he contestada abans al Grup 
d'Esquerra Nacionalista, quan li he dit que la nostra 
in ten ció no és subvencionar, sinó fer actuacions direc
tes d'inversió, que es poden fer, com puguin ser el pla
nejament o el que sigui, a través d'altres grups que es 
puguin contractar, pero en forma d'inversions directes, 
no de subvencions. 

Pel que fa referencia a la gestió deIs residus so
lids, és evident que quant a ubicació, aixo és un 
tema que fa referencia a l'Ordenació del Territori, pero, 
de fet, la gestió del Pla director de residus solids, el 
Govern va considerar més adequat que anas a la Con
selleria de Comen; i Indústria, ates el caracter indus
trial que tenen aquest ti pus d'instaHacions. En con
seqüencia, entenc que aquesta esmena representaria, 
no una alteració pressupostaria, sinó una alteració de 
I'estructura administrativa del Govern, i, com ja vaig 
dir ahir, pensam que no és el moment oportú. En tot 
cas, sobre aclariments en quina forma es du aquest 
Pla de residus solids, jo crec que sera el Conseller 
d'Indústria, en el moment de la seva interven ció, qui 
li podra donar tates les explicacions necessaries. 

Moltes gracies. 

EL SR. CARRERAS FONT: 
Sr. President. Srs. Consellers. Bé, per la nostra 

part, creim que seria prou convenient que per part del 
Govern de la Comunitat s'acceptassin aquestes esme
nes, perque creim que tenen un interes prou impor
tant i prou concret per poder-los donar suport, como 
prenen que els Pressuposts estan fets i que una altera
ció deIs Pressuposts, sempre, és complicada. Jo pens 
que moltes d'aquestes partides vostes no les poden 
acceptar, pero que també hi ha hagut, diría jo, un 
poc de desorientació, perque són partides que clara
ment haurien de ser incloses, especialment, la que es 
refereix a l'aplicació del Decret ele la Comunitat Auto
noma sobre residus solids urbans, ja que suposam que 
hi deu haver moHes partides, molts de compromissos 
o alguns compromissos com a mínim, per elesenvolu
par aquest pla inicial, i si aquests compromissos des
prés no es poden atendre economicament, difícilment 
podran dur enclavant tot aquest pla del qual s'ha par
lat i que aquí hem discutit en diverses ocasions, amb 
motiu de mocions presentades, i que no hem vist que 
hi hagués cap progrés per part del Govern. 

Quant a les propostes generals del medi ambient, 
és un programa amb una modestia extraordinaria, 
creim que és un programa que s'hauda d'incentivar, 
que mereix ser incentivat, que si no volen acceptar 
aquesta esmcna, esperam que en el futur la tcnguin 
en consideració, creim que s'ho mereix i que aquestes 
actuacions en materia de la protecció i de la defensa 

ambiental, siguem un poc més inclslUs i siguem un 
poc més generosos, ja que, com deia abans, si per 
fomentar el turisme es dediquen cents de milions, si 
per fomentar la defensa del medi ambient no podem 
dedicar unes poques pessetes, em sembla que no és la 
imatge que hauríem de crear, més davant, tenint en 
compte la sensibilitat que hi ha en aquestes illes res
pecte d'aquest problema. 

Moltes gracies. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 

Sí, és per aclarir el tema sobre l'esmena 1.059, a 
pesar que després en tene una també, dins la meya 
secció, la Secció 20. Era per aclarir-li que a la Comis
sió d'Hisenda i Pressuposts vaig donar complida infor
mació sobre aquesta esmena, si els seus companys no 
I'han informat, l'informaré ara. Vaig dir que hi ha un 
romanent del 85, que s'incorporara dins el 86, arnés, 
en aquest temps que estam, ja dins el juny, és molt 
probable que aquest romanent es pugui gastar el mes 
de novembre o desembre amb la mancomunitat sud 
llevant. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sí, Sr. Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sí, segons veig, el Conseller d'Indústria ha sortit 
al pas per dir-nos que el romanent, el trosset que va 
quedar de la sobrassada de l'any passat, s'invertira 
enguany, pero el problema que més m'ha preocupat, 
i a. posta intervenc, és el següent: voste diu que dins 
la Comissió va donar una explicació, pero de quins 
Pressuposts va donar una explicació? Estam debatent 
uns Pressuposts que vostes es negaren a explicar da
vant Comissió, per tant, no ens tornin dir que varen 
donar qualque explica ció davant Comissió, perque era 
d'un altre pressupost, que es va perdre dins les eor
bes del Partit, deIs embulls de partit entre el Grup 
Regionalista i Coalició Popular, aqueIl pressupost, que 
és un bon lloc de referencia, és un pressupost avor
tat, com vaig dir ahir, mort. Per tant, no ens han donat 
cap explicació d'aquests Pressuposts. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Indústria, vol acabar la qüestió in

cidental plantejada? 

EL SR. OLIVER MUT: 
SI'. Alfonso, em referesc a la Comissió d'Hisenda i 

Pressupost, quan discutíem, precisament, aquest Pres
supost, com voste sap, jo form part de la Comissió 
d'Hisenda i Pressuposts, i d'aquesta esmena, en aques
ta esmena jo vaig donar l'explicació que li he dit 
abans. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller d'Ordenació del Territori, vol aca

bar la qüestió incidental anterior? 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? 
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Passam a la votadó de les esmenes 1.057, 1.058 i 
1.059. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, moItes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seure, moItes grades. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 15 vots; en contra. 22; abstencions, cap. 

Queden rebutjades. 
Per defensar les esmenes 1.060 a 1.065, té la pa

raula el Diputat Sr. Joan Francesc Triay Llopis. 

EL SR. TRIAY LLOPIS: 
Grades, Sr. President. Per defensar les esmenes 

1.060, 1.061 i 1.062, relatives a Vivenda. 
Aquestes es menes tenen per objecte, per una part, 

ampliar la inversió en viven da pública, fent una dis
tindó cIara entre les vivendes en curs d'execució que 
són incIoses en el conveni de l'acord de rAES, que són 
uns 400 milions de pessetes, i el que són noves actua
cions per les quals el Govern hi destinava i hi destina 
61 milions de pessetes, i nosaltres creim que és una 
xifra que s'ha d'ampliar a 100 milions de pessetes per 
actuacions destinades a vivenda de lloguer. Per altra 
part, i simultaniament, perque són tres es menes per
fectament encadenades, la supressió de la quantitat de 
35 milions de pessetes destinades a subvencionar vi
vendes entre 90 i 120 metres quadrats i la supressió 
de· la partida oberta de 1.000 ptes, per a subvencions a 
famílies i a institucions. 

És clar que la nostra societat té necessitats lace
rants i urgents de vivenda pública, de viven da econo
mica, de vivenda gratu"ita, de vivenda de lloguer, de 
vivenda practicament per a famílies i per a persones 
de nuHa solvencia economica i que, per tant, no poden 
afrontar fins i tot les edificacions més subvencionades, 
la seva amortització. 

Basta sortir a qualsevol deIs entorns de la ciutat 
de Palma, per veure edificacions abandonades, per veu
re naus industrials antigues, on gent que no pot aspi
rar a res més hi té la seva, diguem, casa, per dir~ho 
d'alguna manera, el seu llar, alla instaBat, d'una ma
nera que fa empegueir, d'una manera que no respon, 
en absolut, a una societat com la nostra, que, realment, 
gaudeix d'índexs economics alts, que realment dóna 
per solucionats els problemes de la indigencia, que 
realment es considera una societat culta i que veim 
que darrera tots aquests plantejaments generics, aquests 
plantejament miopes, realment el que hi ha és un alt 
analfabetisme, que ahir no van aconseguir que es po
gués aportar en aquests Pressuposts per solucionar-lo, 
que hi ha unes carencies molt grosess en vivenda, i 
que veim avui que en 1I0c de destinar la totalitat, i 
molts més deIs recursos prevists en aquest tipus de 
vivenda pública, basica, elemental, a resoldre proble
mes de dignitat humana, realment destinam 35 milions 
a subvencionar vivendes d'un alt nivell economic, d'un 
altre nivell superior, que ja no és el nivell de subsis
tencia. En el mes de m ar<;: , amb motiu d'una Proposi. 
ció no de Llei del Grup Socialista, que vam tenir opor
tunitat de plantejar en relació amb l'ús i amb les trans
missions irregulars de viven des públiques de la 
Comunitat Autonoma, vam manejar unes xifres que el 
Govern va considerar, a falta de les seves, perque no 
en té de pr-opies, va considerar correctes, xifres que 
parlen de més de 1.700 viven des públiques necessaries 

a la nostra Comunitat, més de 1.700 viven des per 
solucionar problemes de barranquisme, de xabolisme, 
de vivendes insolubres, de vivendes en niines. Aques
tes xifres, com dic, no han estat contestades per la 
Comunitat, no han estat superades per estudis propis 
que ens puguin fixar amb més precisió per municipis 
o per comarques, aquestes necessitats urgentíssimes. 1, 
a manca d'aquests estudis, a manca d'aquesta defini
ció, pero compartint en principi que són moIt supe
riors a les possibilitats d'inversió a aquest ritme de 
61 milions a l'any per a noves viven des enguany, real
ment tenim un iHimitat horitzó de viven des sense re
soldre i de familíes que no hi podran arribar a les vi
vendes que no siguin aquestes vivendes públiques i, 
fins i tot, en condicions molt especials, ens trobam que 
anam ja a un camp nou, un camp de les vivendes de 
més de 90 metres, d'ampliar subvencions, de subsidiar 
interessos, realment quan, en absolut podem assegurar, 
sinó més bé tot el contrari, podem assegurar tot el con
trari que no tota la població es pot considerar dins el 
mandat constitucional d'una viven da digna, que no tota 
la població disposa d'una vivenda mínima de manco de 
90 metres que puguem ja donar, per tant, per estadi 
satisfet, i anem ja a millorar, en termes generals, les 
possibilitats. 

Creim que aquesta proposta del Govern és una de 
les propostes més injustes que hi ha dins aquest Pres
supost, creim que aquesta proposta del Govern és una 
proposta inacceptablement electoralista, creim que, de 
cap manera, el Govern, amb un mínim, no diré d'etica, 
perque l'etica cadascú l'aplica, cadascú la interpreta i 
cadascú fa cas o no d'aquests plantejaments morals, 
sinó des d'un punt de vista polític, estricte, des d'un 
punt de vista constitucional, des d'un punt de vista 
d'anar a resoldre aquestes situacions de real indignitat 
per a la persona, que suposa viure en les condicions que 
viuen aquestes mil i no sé quantes famílies a les nos
tres illes, creim que de cap manera pot permetre, pot 
justificar que el Govern inicil aquesta política populis
ta, aquesta política de dir anem a ajudar a les clas
ses mitjanes, pero dins un sistema liberal, el que no 
pot sortir de la miseria, que li hem de fer, és la lluita 
per la vida, ja s'arreglaran, ja els anirem resolent, ja 
en farem unes quantes cada an)', mentrestant subven
cionem, facilitem que els que ja tenen accés a viven des 
suficients, puguin ten ir unes subvencions i unes con
dicions més favorables. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. El Sr. Triay 

amb el seu classic estil ha donat tota una Jli<;:ó de de
magogia a la qual jo no hi vull entrar ni hi entraré. 
Venir aquí a parlar i afer tota aquesta exposició sobre 
les necessitats en materia viven da, que són certes i que 
són compartides, i dir que a aixo hauríem de dedicar 
tots els recursos de la Comunitat i pretenir suprimir 
una partida de 35 milions de pessetes perque atempta 
contra l'etica i contra la dignitat i no sé quantes coses 
més, aixó crec que és fer una facil demagogia. 

Jo, ara, hauria de comen¡;ar a passar revista a totes 
les propostes que han fet vos tes durant aquests dos 
dies d'addició ele partides per a una serie d'activitats 
que hauria de fer el Govern, i comparar, i no ha vull 
fer, perque crec que no és el moment, pero seria 
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molt interessant comparar totes aquestes propostes que 
han fet vostes, de tot tipus, amb la necessitat de viven
da d'aquesta gent indigent, abandonada, marginada, etc., 
etc., etc., etc. Cree que vostes han proposat cents de mi
lions de pessetes per a altres coses, que també s'hau
rien pogut dedicar afer vivendes per a aquesta gent, i 
no ho han proposat, han proposat coses de tot tipus, en 
Agricultura, Turisme, en Cultura, en tot, i s'han oblidat 
d'aquestes vivendes, s'han oblidat d'aquestes 1.700 famí
lies que estan sense vivenda, d'aquesta gent que ni 
complim eticament la Constitució ni feim res, i només 
se n'han recordat al moment de destinar-hi 35 milions 
de pessetes. Aixo és demagogia facil i barata. Amb 35 
milions de pessetes es podrien fer 10 o 1)2 vivendes, 
amb la proposta nostra, que hem fet, podem donar 
sortida a 800 vivendes al mercat lliure, 800 contra 10, i 
la construcció de 800 vivendes, dóna feina, i donar fei
na també és ajudar a solucionar aquests problemes. 

Em cregui, aquest Govern no esta per fer almoi
nes, esta per complir les nostres funcions. Sr. Triay, 
crec que la seva intervenció ha estat desafortunada per 
complet, i si només fos aquesta, jo ja no diri~ res més, 
perque vos te no ha intervengut al Pressupost, ha fet 
II na cosa mol t facil de fer des de la seva óptica, sota 
el seu punt de vista, pero aixo no és discutir els Pres
suposts. Per respecte a la resta deIs Diputats, Paré un 
comentari sobre aquestes tres esmenes que voste ha 
mencionat, únicament, jo l'he escoltat i em pareixia que 
es referia a més la seva intervenció, pero només ha 
estat a dues o tres esmenes. 

Quant a la partida 6178, Noves Promocions, no es 
pot fer aquesta divisió per dues raons: primera, per
que l'anualitat de l'AES per a l'any 86, de les vivendes 
que es construeixen dins el Conveni no és de 400 mi
lions de pessetes, sinó que és de 458 mílions de pesse
tes, en conseqüencia no es, pot acceptar aquesta esme
na . Per altra banda, ja vaig tenir oportunitat d'expli
car ahir que el fet que les vivendes s'hagin de vendre 
o s'hagin de llogar no té res a veure que estiguin fi
nam,:ades d 'una forma o de l'altra, en conseqütmcia, 
aquesta divisió entre viven des segons conveni AES i 
viven des per a lloguer, no té raó de ser. De les viven
des que es fan dins el conveni AES, un cert percen
tatge es llogara. I d'altres, possiblement, ni es vendran 
ni es llogaran, es destinaran, precisament, i ho vaig 
dir, aixo no és l'electoralisme, és ser conscients d'un 
problema i intentar solucionar-lo dins de les nostres 
possibilitats, un percentatge es dedicara, obligatoría
ment, a vivendes per destinar a precari a aquestes fa
mílies que no tenen cap tipus de possibilitats d'acu
dir a adquirir cap aItre tipus de vivenda. Ara bé, aixo 
no té res a veure perque intentem ampliar el marc 
de les ajudes a la vivenda, perque tots tenim dret con s- '. 
titucional a aquestes vivendes. En conseqüencia, nos al
tres pensam que al mateix temps que destinam una 
partida, la més important de Vivenda a construir vi
vendes per a la gent més necessitada, una altra és 
aquesta ajuda, com he dit abans, a un altre sector de 
la demanda de vivendes, que és un sector que ha de
manda i ho demanda gent que també són espanyols i 
també tenen el mateixos drets constitucionals. Per aixo, 
nosaltres pensam que és perfectament justa aquesta 
distribució. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. President, primer, he advertit al co

men<;ament de la meva intervenció que defensava tres 

esmenes, tres esmenes relacionades amb política de Vi
venda. L'afirmació que jo faig una demagogia barata, 
realment és cert, la demagogia del Conseller és molt 
cara, és molt cara, són 35 milions per comen(,:ar, per 
voler buidar la mar amb un seda<;, perque aquests 35 
milions no són més que una primera gota per subven
cionar la part més gruixada de la demanda de viven
des, per a les quals, per tant, no hi ha recursos a la 
seva Conselleria, a no ser que només els doni als pri
mers que hi arribin. 

Per una altra part, trob que és absolutament la
mentable per part d'un Portaveu d'un Govem, crec 
que és absolutament lamentable qualificar d'almoines 
fer vivendes públiques per a aquells que no tenen altra 
opció, i no fa falta sortir de Palma per veure on viuen, 
i qualificar de gran política de creació de llocs de 
treball, subvencionar interessos per a la gent que amb 
liD esforr;, segurament un poc més alt, logicament, per
que si els afavoreixen, aixo els quedara de romanent, 
ja accedeixen a una viven da, ja no viuen en aquestes 
condicions infrahumanes que un Govern, sigui de dre
tes o sigui d'esquerres mai no hauria de tolerar. Jo no 
he dit a cap moment, Sr. Conseller, que tots els recur
sos deIs Pressuposts es destinassin a Vivenda, voste, 
amb aixó, sí que fa demagogia, jo he dit que' tots els 
recursos de Vivenda s'haurien de destinar, els que vos
te ha previst i més, a la vivenda pública de primera, 
d'absoluta necessitat, i crec que aixo ha podem man
tenir aquí i ha podem mantenir a qualsevol moment, 
i que qualsevol persona per molt insensible que sigui 
als problemes socials, segur que hi estara el'acord. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups Polítics? 
Passam, aleshores, a la votació de les esmenes 1.060, 

61 i 62. Sres. i Srs. Diputats que estiguin conformes 
amb 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? No n'hi ha. 
A favor de les esmenes, 14 vots; en contra, 23; 

abstencions, cap. Queden rebutjades. 
Dins aquest Capítol VI queden tres esmenes 63, 64 

i 65 . Per defensar-les, té la paraula. 

EL SR. TRIA Y LLOPIS: 
Gracies, Sr. .. President. L'esmena 1.063 la retiram, 

perque hi ha hagut un acord suficient sobre aquest 
tema. 

Les esmenes 1.064 i 1.065, relatives a Obres Hidrau
liques, tenen dos tipus de contingut, per una part, 
insistir per tercera o quarta vegada en la necessitat 
de centralitzar a determinad es Conselleries actuacions 
disperses al llarg de Conselleries diferents del Govem 
i. en materia d'aigües, en particular. Per tant, una es
mena és, simplement, no alterar la partida que el Go
vern tenia destinada a conc1oure I'inventari de pous, 
sinó que aquest inventari s'acabi, que es centralitzi, 
s'unifiquin les competencies d'aigües, de servei hidrau
lic d'obres hidrauliques a la Conselleria d'Obres PÚ
bliques, perqué creim que és la més adequada per dur 
endavant aquesta política. Creim que, ja es va dir ahir, 
amb motiu de les competencies separades en materia 
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d'arquitectura i patrímoni histórico-artístic, en relació 
a Cultura i a Obres Públiques, que no era el moment 
oportú, que es podría pensar, que pot ser favorable, 
creim que aixó és el resultat d'uns vicis, d'unes dis
funcionalitats que provenen de l'Administració Central, 
realment que provenen de la histórica administració 
espanyola i que, realment, responen únicament a les 
lluites corporatives entre els diferents cossos especia
litzats de funcionaris, i que aixo són unes motivacions 
históriques que de cap manera la Comunitat no hau
ría de deixar arrelar dins la nova administració. La 
Comunitat Autónoma hauría de donar, ara, que és jove 
l'administració, aquestes incongruencies d'administra
ció i hauria d'unificar tan rapid com sigui possible 
totes les competencies sota uns criteris administratius 
unificats. I cree que aquest tema no mereix més co
mentaris, perque l'inventari de pous, que s'acabi, nos
al tres hi estam d'acord. 

La segona esmena, la relativa a les inversions en 
obres hidrauliques, que són inversions de 1.120 mi
!ions de pessetes, creim que la seva importancia i l'he
terogene'itat entre els seus contenguts exigeixen fer cla
res distincions que no hi ha dubte que facilitarien la 
gestió futura i la coHaboració futura entre els diversos 
nivells de l'administració pública. Les obres que la Con
selleria d'Obres Públiques inclou dins aquests 1.120 mi
lions són, per una part, d'aigua potable i de saneja
ment d'aigües residuals, per una altra part, hi ha una 
altra diferencia, cree que clara i diferenciable, unes són 
obres que podríem qualificar d'un sistema general de 
proveiment d'aigües o d'un sistema general de saneja
ment, i d'altres són obres de simple distribució, ja do
miciliaria, ja estrictament municipal deIs claveguerams 
o de les xarxes de proveiment d'aigua. Creim que la 
Comunitat Autónoma hauria de plantejar en els seus 
programes clarament quines quantitats destinara a 
aquests sistemes generals, quines quantitats destina
ra a subsidiar, a ajudar les· xarxes de distribució local, 
secundaries d'aigua i de sanejament. I aixo no és un 
capritxo que vulguem introduir ara, sinó que creim 
que aixó ha de ser necessariament el futur, la respon
sabilitat basica 'de la Comunitat Autonoma, del Govem 
de la Comunitat Autónoma s'hauria de centrar en els 
sistemes general s , nosaltres entenem, encara que aixo 
sigui un objectiu per anar assumint gradualment, i 
són les administracions municipals, les coHaboracions 
deIs particulars, deIs propietaris, són els Consells In
sulars, a través de les seves dotacions de pla d'obres 
j serveis els que cada vegada més s'haurien d'anar fent 
carrec de la finanr,:ació deIs sistemes estrictament 10-
cals, nosaltres creim, que és necessari fer aquesta dis
tinció, que és necessari fer el seguiment d'aquesta 
distinció per poder centrar les competencies de la Co
munitat a alIó que realment té ambit de Comunitat, 
ambit supramunicipal, ambit superior als nuclis de po
blació que requereixen aquests serveis i poder, per 
tant, paulatinament, centrar a altres corporacions 10-
cals de les nostres illes, insulars i municipaIs, les altres 
ajudes més directes al ciutada i al propietario Hem fel 
una distinció donant el majar pes d'aquestes inver· 
sions de caracter general, 760 milions, en relació amb 
360, quasi de 2 a 1 d'aquestes, superior a 2 a 1, de 
caracter local. Creim que és una aportació favorable, 
creim que pot servir per plantejar una política cada 
vegada més clara entre el paper que les diferents ins
titucions han de jugar en el futur i a partir d'ara, que 
totes elles coincideixen sobre el mateix objecte, que és 

la resolució deIs problemes d'aigua i de sanejament, i 
que, per tant, mereixen, creim, ser incorporades en 
els Pressuposts. 

Grades. 

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

EL SR. SAIZ GOMILA: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Quant al tema 

de l'inventari de pous, traslladar aquesta partida a la 
ConseJleria d'Obres Públiques, molt bé, és ver que con
vé anar concentrant, administrativament parlant, totes 
les competencies en materia d'aigua, tota la política 
d'aigües, fer un inventari no és fer política d'aigües, 
és simplement fer un inventari, i crec que les raons 
perque estigui a la Conselleria d'lndústria aquesta par
tida, les va donar el ConselIer d'lndústria, també, a 
la Comissió, i, en tot cas, em remet a totes les expli
cacions que va donar el!. Sí s'haura d'unificar I'Admi
nistració, la LIei, la nova Llei d'Aigües obliga, practi
camen!, obliga, i li puc dir que ja estudiam l'estruc
tura administrativa que haura de tenir la Comunitat 
Autonoma en compliment del previst en aquesta llei 
per unificar tota l'Administració, tota la política d'ai
gües. Pero no és aquest el moment, perque, a més, 
em remet a les explicacions que es varen donar del 
perquc aquesta partida es troba a Indústria i no aquí. 

Quant al desglossament de les partides destinades 
a provei:ment i s~nejament, és cert, i voste ha propo
sat una distribució que és interessant i, evidentment, 
de cada vegada, en el futur, s'haura d'anar seguint per 
una via de distingir, entre d'altres coses, per poder as
sumir aquesta distribució tan clara i precisa que vos
te pretén, haurem d'esperar, també, a tenir les com
petencies que, si vostes haguessin volgut, ara tendria 
la Comunitat Autonoma i que no té i que són, preci
sament, aquests sistemes generals. En qualsevol cas, 
aixo és una precisió que per al futur és interessant, 
pero que en a.quest moment és impossible assumir, 
perque a la majona deis projectes que es tramiten, vos
te comprendra que ja es tramiten aquestes futures in
versions, vénen al mateix projecte absolutament entre
mesclats, les depuradores, les xarxes de distribució de 
sanejament, etc., normalment són projectes únics, i ara 
matcix seria impossible fer aquesta distinció de parti
des. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Vol en intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de les esmenes 1.064 i 1.065, 

ja que la 1.063 ha estat retirada. Es.menes 1.064 i 1.065, 
Sres. i Srs. Diputats que votln a favor d'aquestes es
menes, es volen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Poden seurc, moltes gracies. 
Sres. i Srs . Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 13; vots en contra, 23; abstencions, 

cap. Queden rebutjades. 
Passam, a continuació, a la votació de la Secció 

17, que no té més esmenes vives, per un import total 
de 4.626.642.100 ptes. Sres. i Srs. Diputats que votin a 
favor d'aquesta Secció 17, es volen posar drets, per 
favor? 
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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, 23 vots; en contra, 13; abstencions, cap. 

Queda aprovada la Secció 17, Obres Públiques i Orde
nació del Territori. 

1 passam a la Secció 18, Sanitat. 1 per tractar les 
esmenes 1.069 a 1.084, té la paraula el Diputat Sr. Jo
sep Alfonso Villanueva. 

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

na, que correspon a Capítol 1, és una esmena, un con
junt d'esmenes, un conjunt llarg d'esmenes, perque 
afecta practicament la gran majoria de programes que 
té la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social. En pri
mer lloc, afecta una plantilla, l'esmena, de 328 perso
nes, i l'esmena la creació ele vacants o la cobertura de 
vacants de 47 persones. El primer que s'ha de dir de 
la distribució que ens ha fet el Govern de la Comuni
tat Autónoma, del personal d'aquesta Conselleria, és 
que si en altres Conselleries és confusa, en aquesta és 
totalment confusa. És totalment confusa perque la im
presició, quant a la cobertura de places, a la relació 
ele personal, ele bastants de programes és enorme. 1 
és evident que a certs llocs, per exemple, el programa 
de Promoció Salut, Inspecció Sanitaria, és logic que 
en el programa, a la relació de llocs de treball surtin 
44 persones, i el cost sigui ele 594 milions, pero el que 
toca, el que toca, és loglc pel que ara explicaré, el 
que toca és que hi hagués una explicació a la relació 
de llocs ele feina dient que són inclosos dins aquest 
programa tota la relació de metges que cobren i no 
són relacionats com a llocs de feina, que hi hagués 
una nota, perque la confusió, donar lloc a confusió és 
una de les coses que no es pot permetre, com bé sap 
el Conseller d'Economia elins el Pressupost, pot creu
re que s'ha el'entendre com funcionen les Conselleries, 
i explicacions no n'hi ha hagudes massa, per no dir 
quasi cap, per poder deduir que aquestes 44 persones 
no cobren 594 milions, sinó que hi ha molta més gent 
darrera que cobra aquests 594 milions de pessetes. 

En altres temes, també les confusions són bastant 
considerables, confusió en Serveis Socials, que resulta 
que tenim 28 llocs ele feina, abans 32, 2 vacants i 20 
que són vacants-no vacants, que, per tant, no es pot 
saber gaire bé com funciona aquest tema, com funcio
na el tema deIs serveis socials quant a personal i, ob
viament, una cobertura ele vacants gairebé generalitza
da a tots els subprogrames, fins al punt que es baixen, 
10 persones, si no m'equivoc, 10 persones quant al 
nombre de treballaelors, eS baixen un parell de perso
nes quant al nombre de vacants. En definitiva, atesa 
aquesta confusió, el que hem de elir és que les esme
nes parcials a caclascun deIs subprogrames són esme
nes, és a clir, Petes amb moIt bona voluntat de calcul, 
pero, quasi segur, amb un poc d'imprecisió. 

Només un exemple, i ara voldríem una explicació, 
que el programa 180304 no ens compareix enlloe, no 
compareix quant a dotació, resulta que hi ha 6 em
pleals, resulta que hi ha 2 vacants, i no sabem si cos
ta. qualque duro, si hi ha qualque despesa en aquest 
subprograma, perque no l'hem trobat. Tal vegada, com 
l'altre dia se'ns va explicar, s'ha perdut la fotocopia, 
cosa que no crec. 

En definitiva, demanam una redueeió de 53 mi
!ions de pessetes d'un muntant total de 967, és poca 
cosa, i demanam, encara amb tota la seriositat en que 
ha podem elemanar, que en el proxim pressupost, la 
precisió quant a l'explicació deIs llocs de feina, quant 
a la plantilla, sigui pressupostaria o organica, que ja 
no en farem més qüestió, sigui el més exacte possible. 
Cree que els Diputats, cree que els Grups Parlamenta
ris, tenim dret a coneixer amb precisió, com esta cons
titUIda, en el tema de personal, la Comunitat Autono
ma, perque, entre d'altres coses, és un deIs eapítols, 
per no dir és el capítol, més important de despeses de 
tota la Comunitat. 

EL SR. AGUILú FUSTER: 
Gracies, Sr. Alfonso. 
Per replicar aquestes esmenes, té la paraula el Sr. 

CristMol Soler. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Gracies, Sr. President. Senyores i senyors. Intenta

ré, una vegada més, explicar guines són les vacants que 
hi ha previstes a aquest Capítol I de Sanitat. 

En primer lloc, en el primer subprograma 180101, 
s'hi eluen 4 vacants, vacants de serveis transferits de 
l'Estat que es eluen, en aquest cas, a Serveis Generals 
de la Conselleria. Del subprograma 180202, no li pue 
donar informació perque aquest programa no existeix 
en els Pressuposts, aquest programa 180202, supos que 
es deuen haver equivocat en el moment de fer l'esme
na, pero és un subprograma que no em consta que 
existeixi. 

En relació amb el subprograma 180305, de Tracta
ment de la Drogadicció, hi ha dues vacants, una de 
psicoleg i una altra d'assistent social, també de trans
ferencia de l'Estat del 85. En el subprograma 180303, 
d'Orientació Familiar i Prevenció de la Subnormalitat, 
hi ha dues vacants que es duen a aquest servei, que 
també són vacants dotades de Decret de Transferencies 
del 85, que ja sabem que es poden fer modificacions 
amb aquestes vacants, etc., peró és un tema que crec 
que ja esta prou debatut, i no hi entrarem. En el Cen
tre Insular de Salut de Menorca hi ha una vacant de 
metge, també transferencia de l'Estat de l'any 85. En 
el Centre de Salut d' Eivissa-Formentera, hi ha dues va
cants, una d'ATS i una d'agent d'inspecció, que també 
són del Decret de Transferencia de l'any 85, és a dir, 
vacants transPerides i que ja figuraven en els Pressu
posts elel 85. En els Centres Comarcals de Salut de 
Manacor i Inca, hi ha dues vacants d'auxiliars sanita
ris, també transferides per l'Estat. En Serveis Socials 
hi ha 22 vacants que, en aquest cas, afecten excIusi
vament vacants de guarderies que es transfereixen per 
part de l'Administració Central a la Comunitat Auto
noma i és el personal corresponent a aquestes guarde
ries, de nova creació, cree que amb can-ec al Fons de 
Compellsació d'anys passals, i és, precisament, per po
sar en marx a aquestes guareleries. Als serveis Assisten
cials hi ha 3 vacants, també ele transferencia de ¡'Es
tat de l'any 85, en el Club de Vells de Talaiot, cree, hi 
ha una vacant de dona de neteja, que és transferen
cia de l'Estat elel 85. A la residencia del Club de ... , 
hi ha 5 vacants, un ATS, un ajudant de cuina, un vi
gilant i dues de dona de neteja, també transferencia 
de l'Estat per Decret. 1, al Verge de la Salut hi ha una 
vacant d'auxiliar de puericultura, transferida de l'Es
taL 
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A la guarderia Magdalena Humbert, hi ha dues va
cants, una d'auxiliar d'infermeria i un vigilant, trans
ferencia de rEstat, que ja estaven pressupostades l'any 
85. En el Menjador d'Adults i Transeünts de Santa Ca
talina, hi ha una vacant de dona de neteja, que és 
creació, aquesta és creació de la Comunitat Autonoma 
de l'any 86. A la Direcció General de Consum, Disci
plina de Mercat i Defensa del Consumidor, hi ha 6 
vacants, dues d'auxiliars d'inspecció, una d'auxiliar, 
dos agents d'inspecció i un tecnic de grau mitja, tam
bé vacants dotades del Decret de Transferencia. 

r aixo, és, en resum, el Capítol 1, i reconeixer-li, 
indubtablement, que en el tom de la plantilla pressu
postaria no apareixen els llistats deIs sanitaris locals, 
voste mateix, supos que se'n fa carrec del complicat 
que és i la quantitat de gent que hi ha, i esper, sé 
que no és excusa, pero esper que en futurs Pressuposts, 
en fer la plantilla pressupostaria, venguin relacionats 
tots els sanitaris locals. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sí, logicament, Sr. Conseller, xerrar del Capítol 1 

és repetir arguments i repetir explicacions, és normal, 
pero és que ens preocupa que sigui tan rapid a les co
bertures de vacants o la desaparició de vacants, per 
exemple, li posaré només dos exemples, perque no es 
tracta d'avorrir ningú més, ja. Per exemple, al darrer 
subprograma que ens ha donat, 180901, hi havia en 
el desembre 27 treballadors, 11 vacants, ara n'hi ha 26 
i 5 vacants, 26 i 5 vacants, han fet molta via a cobrir 
vacants, han fet molta via a llevar treballadors, i en 
podria posar sis més d'exemples dins aquests sub pro
grames. És ver, hi ha un error, el 180202 no hi és, és 
el 180204, com perfectament s'havia adonat, els Labo
ratoris. 

r no m'ha contestat, i m'agradaria saber-ho, per
que tal vega da tampoc no hi és, el subprograma 180304, 
que no l'hem trobat, quant a as signa ció pressuposta
ria, sí l'hem trobat quant a relació de plantilla, i ens 
agradaria saber de que va, perque, tal vegada s'ha 
perdut la fotocopia, com li he dit, pero no l'hem tro
bato 

Només dir-li una cosa: vos tes han redUit o varen 
reduir 30 milions de consignació a Capítol I, consig
nació a Capítol I des del gener a ara, els demanam 
una reducció de 55 milions de pessetes, i que aquesta 
reducció la posin a aquestes inversions, transferencies, 
etc., que també hi ha en aquesta mateixa secció, crec 
que seria més productiu. Llavors, no sé per que no ho 
poden fer, és evident que vostes estan endeutats a 
manten ir aquestes vacants i a la liquidació del Pressu
post d'enguany-veurem com el cost d'aquestes vacants 
no es cobreix. 

Nosaltres només volem recordar-los dues coses més, 
ja duim tres anys, dos anys o un any de vacants pres
supostades, vacants no cobertes, el problema que se'ns 
planteja és si vos tes inflen voluntariament els Pressu
posts quant a Capítol I per poder o bé liquidar un 
pressupost amb superavit, cosa que no és cap honor 
p er a cap govern o utilitzar en transferencies aques
tes fons per solucionar certs problemes que, obviament, 
sempre hi ha en personal. 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Bé, el subprograma que voste diu, 180304, pareix 

que va passar a ser el programa 180301. Aquesta seria 
la justificació en relació amb aquest tema. 

r dir-li que el que feim en Capítol 1 és, indubta
blement, mantenir-nos en aquest nivell, en el mateix 
nivel! que les vacants dotades pressupostariament en 
els Decrets de Transferencies, no fent, encara, com li 
deia abans modificacions entre Conselleries, pero sí 
acceptant reestructuracions de les vacants intemament 
a cada Conselleria entre els distints serveis. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? Si? 
El Grup Esquerra Nacionalista, té la paraula. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Bé, en principi, el nostre Grup ha de manifestar 

que ens abstendrem en aquest tema, després d'escol
tar atentament i després de veure que certament és 
urgent que vostes, senyors del Govem expliquin amb 
tota realitat les previsions que tenen, i no només ens 
movem dins uns organigrames burocratics d'acord amb 
unes transferencies estataIs, sinó que anem al real i a 
I'efectiu. Per tant, la crítica de fons que fa el Grup 
Socialista la mantenim, pero també creirn que dins 
aquestes places que s'han anomenades, hi ha tota una 
serie, que sí que creim que és important que es dotin 
i que es posin en marxa, per aixo, entre dubtes sobre 
si vostes sabran sortir d'aquests moduls burocratics, 
si és ver o no que inflen el Capítol 1, a la vegada, es
perant que facin, i aixo ho volem advertir al Conseller 
d'Interior, perque varem quedar amb els cabells drets, 
i aixo que els tenim, no drets, precisament, en la qües
tió de l'oferta pública d'ocupació, volem advertir que, 
segons els nostres assessoraments jurídics, és obligat 
[er oferta pública d'ocupació per part del Govern de 
la Comunitat Autonoma, ho deim, per si un cas hi 
pogués haver cQnflictes jurídics que fossin molt nega
tius per a tota la Comunitat, perque ens afectarien a 
tots, per a una mala imatge pública, si no es fes una 
cosa que creim que és obligat fer. 

Ara, esperant aques tes qüestions i les plantilles 
organiques, en aquest tema ens abstendrem. 

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

ció de les esmenes 1.069 a 1.084. I deman a la Cam
bra, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 
esmenes, es valen posar drets, per favor? 

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? 
Poden seure, moHes gracles. 
Vots a favor, 12; vots en contra, 20; abstencions. 

L Queda ... 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sr. President, aquests dos Diputats s'han equivo

cat, i ens voldríem abstendre els Diputats Orfila i 
Serra, i serien tres abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Voste ho havia manifestat en aquest sentit, no obs

tant aixo, m'ha paregut .. . Si no hi ha objecció per 
part del Grup Socialista s 'accepta l'esmena. 

(Pausa). 
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S'accepta l'esmena en el sentit de dir que hi ha 
tres abstencions. 

El Capítol II té dues esmenes, la 918 d'Esquerra 
Nacionalista i la 1.085, Socialista. Per defensar la 918, 
té la paraula el Diputat d'Esquerra Nacionalista. La 
918 fa referencia al programa 1805, subprograma 180501, 
Serveis Socials. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies. Dins la nostra societat, i sense cap ti

pus de voluntat de demagogia, existeix un tema que 
és la necessitat d'impulsar campanyes de consciencia
ció de la població, respecte de les problematiques so
cials existents. Fa una estona hi ha hagut un debat so
bre temes de Vivenda i, en aquest moment, nosaltres 
duim el tema que existeixen, vulguem o no vulguem, 
pero desgraciadament existeíxen tot un tipus de per
sones marginades, tot un tipus de persones amb una 
serie de problemes socials determinats, dins el que és 
aquest concepte social amplíssim de la marginació. 
Nosaltres pensam que, certament, les diverses institu
cions públiques i privades treballen, amb més encert 
o amb manco encert, al respecte d'aquests problemes 
de la marginació a una societat com és la nostra, a 
una societat en que creim que hauria de minvar molt 
aquesta marginació social. Pero, hi ha un tema que sí 
que ens preocupa molt, i que és un poquet a part dins 
aquest debat de l'esmena 918, respecte de si o no s'ac
tua amb encert o no amb encert, que es pot fer i que 
no es pot fer. Que és el tema de la solidaritat i de la 
consciencia ció . a la població d'una solidaritat cap als 
sectors marginats. 1 no ens referim, logicament, a una 
qüestió d'almoines, no ens referim, logicament, a an
tics conceptes de conscienciació o de solidaritat, sinó 
que ens referim, senzillament, que avui en día, dins la 
nostra societat, una persona disminuida, una persona 
marginada a qualsevol nivell, és oportú i necessari que, 
si volem que s'atengui una reinserció social, en el ni
vell que sigui, o una integració en societat, hi hagi una 
conscienciació previa de tipus filosofic, de tipus ideo
logic, cap als altres ciutadans, perque acceptin aquesta 
reinserció social o acceptin aquesta integració social 
d'aquests disminuits, d'aquests ex-droga dictes, d'aquests 
marginats profunds a qualsevol nivell. 

Per aixo creim que dins una filosofia social, pro
gressista, sigui un Govern, un executiu d'un color po
lític o sigui d'un altre, pot perfectament intentar cam
panyes d'aquesta naturalesa dins la societat per cer
car aquesta solidaritat a partir d'una conscienciació 
previa, i, en aquest sentit, ens hem atrevit a proposar, 
i per aixo pentura sí que seria oportú que si s'aprova 
aquest tipus de proposta, després fos elaborat el ti
pus d'alternativa ideologica un~ mica consensuat en
tre tots els Grups Parlamentads o entre els tecnics 
que els Grups Parlamentaris poguéssim aportar, una 
campanya pública, orientada, precisament, en aquest 
tema de la conscienciació cap a la solidaritat amb tots 
els sectors marginats. 

Obviament, quan feim aquesta proposta, la feim 
sabent de problemes concrets que existeixen, d'ex-dro
gadictes a l'hora d'una reinserció social o d'uns dis
minults a l'hora de trobar una feina a un taller, a una 
oficina, etc., o d'una persona d'edat que té un procés 
de marginació i que vol o que té la possibilitat o vo
luntat de poder treballar. 

No fa molt en el Consell de Mallorca aquest tema 
es planteja, el varem denunciar, políticament, el nos-

tre Grup PSM-Esquerra Nacionalista, que va ser la 
poca sensibilitat per la burocracia existent, per les 
lleis existents que unes persones marginades, en aquest 
cas, la Sapiencia, poguesin dur el bar de I'Hospital Ge
neral, i, és dar, varen acudir a un concurs públic, i 
entre burocracia, legisla ció i falta de sensibilitat en 
aquest sentit, de fet, es va optar per un altre col'lec
tiu, per unes altres persones, pentura més eficaces, 
pero logicament, una feina d'aquesta naturales a hagués 
pogut ajudar a la reinserció d'uns marginats. 

Per tant, valgui l'explicació, el Govern pareix que 
té previstes campanyes i coses, pero nosaltres voldríem 
que, amb aquesta orientació ideológica i amb un am
pli consens, es pogués arribar a campanyes més am
plies i per aixó demanam una petita quantitat i, so
breto" la voluntat política de fer-ho. 

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

EL SR. OLIVER CAPú: 
Sí, gracies, Sr. President. Sr. Serra, estam d'acord 

amb la filosofia que explica. Aquesta partida recull pre
cisament només obligacions per tal d'atendre les me
no1's, en accions amb problematica especial i acollides 
a institucions auxiliars, com puguin ser les Oblates, 
Adoratrices, etc., és un cost efectiu, i ens ve ja trans
ferit, i no fa molt que ho varen transferir. Per tant, 
sense prohibir que aquestes campanyes es puguin fer, 
i estant d'acord, jo cree, amb l'esperit, no cree que en 
aquesta partida hi capiguen. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de l'esmena 918. Sres. i Srs. 

Diputats que votin a favor, es volen posar drets? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drets? 
Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Resultat de la votació: a favor, 11 vots; en contra, 

21, abstencions, cap. 
Passam a l'esmena 1.085, del Grup Parlamentari 

Socialista, per defensar aquesta esmena té la paraula 
el Diputat Sr. Gómez Sabrido. 

Cinc minuts. 

EL SR. GÚMEZ SABRIDO: 
Sr. Presidente, Sres. Diputados. Como, en cierto 

sentido, se trata de unas enmiendas que son, en parte, 
complementarias, quisiera defender también las en
miendas, no sólo la 1.085, sino hasta la 1.089. 

En el sentido de que son complementarias, como 
digo, porque, por un lado, solicito una reducción de 
crédito en el Capítulo II, en el subpárrafo 2710 de Sa
nidad y un incremento de gastos en el Capítulo II de 
Sanidad, para los subconceptos de 180401 para Menor
ca, y el 0402 para Ibiza-Formentera, además de incre
mentar también, en el Capítulo VI, los subgrupos 6181 
de Campañas Sanitarias y Substituciones y Mejoras en 
los centros sanitarios. Sobre todo, teniendo en cuenta 
de que en éstos ha habido una baja con respecto de 
los años pasados. 

Creo que el presupuesto de Sanidad, en el subpá
rrafo 2710, para mobiliario y equipamiento inventaria-
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ble, puede ser reducido, puesto que asciende a una 
cantidad que oscila cerca de 7 millones de pesetas, y 
puede ser reducido en 2 millones de pesetas, que irían, 
en las otras enmiendas se propone, a incrementar so
bre todo los centros de Ibiza-Formentera. Porque con
sideramos que en una isla, en un archipiélago, perdón, 
macrocéfalo, como es el de Baleares, la dotación de 
las islas menores, Ibiza, Formentera y Menorca, de los 
centros sanitarios es fundamental, porque en Mallor
ca existen muchos más servicios a la disponibilidad de 
los ciudadanos y, como en la sanidad no puede decir
se que lo conveniente es agrupar las fuerzas, sino que 
muchas veces lo conveniente es dispersarlas, porque 
los ciudadanos, por lejanos que estén a los centros, de
ben tener, como mínimo, una atención igual, sobre 
todo desde un punto de vista sanitario general, por
que los problemas de salud son fundamentalmente los 
mismos para cada ciudadano. 

Por otra parte, en la enmienda 1.087, en el Capí
tulo VI, solicito un incremento de 500.000 ptas., fun
damentalmente para campañas sanitarias, substitucio
nes y mejoras en los centros. Todos ellos, sobre todo 
las campai'ías sanitarias, son fundamentales en cual
quier sistema de salud que se quiera eficaz y moderno, 
a la vez que economizador, por el ahorro que en la 
inversión inmediata supone para el futuro de preven
ción de enfermedades y, en definitiva, un ahorro eco
nómico y un ahorro de malestar, de desgracia o de su
frimiento para los ciudadanos. Por lo tanto, solicito, 
por un lado, en resumen, una reducción el Capítu1.o n 
de 2 millones de pesetas, de un Capítulo que ·alcanza, 
como digo, unos 7 millones, y, por otro lado, que tan
to en los centros de Ibiza-Formentera, como de Menor
ca se incrementen, por un lado, 400.000 ptas., en ese 
Capítulo n, y, en ambos, tanto en uno como en otro, 
y, por otro lado, 500.000 ptas., también en ambos, en 
Ibiza-Formentera y en Menorca, en el Capítulo VI. 

Yo creo que en el fondo, no es una enmienda, si 
tiene a bien el Sr. Conseller y el Gobierno aceptarla, 
muy difícil de aceptar, porque, en realidad, por un lado 
quitamos 2 ¡;nillones y por otro, llegamos a sumar 
1.800.000, incluso hay una rebaja presupuestaria, pode
mos decir, pero con una aplicación, evidentemente di
ferente, favoreciendo fundamentalmente a las islas me
nores. 

Nada más, Sr. Presidente. 

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

EL SR. OLIV ER CAPó: 
Gracies, Sr. President. Sr. Diputat, aquesta reduc

ció en aquest Capítol, en aquest subprograma 2710, jo 
primer li voldria dir que és el que entra dins aquest 
concepte de mobiliari i equip inventariable. És a dir, 
a més a més de mobles, hi entren tots els equips d'ofi
cines, de maquines d'escriure, calcular, comptables, fit
xers, fotocopiadores, pero, a més arnés, eines, aparelIs 
i material instrumental i utensilis. I aquesta partida és 
repartida, per exemple, per a tots els laboratoris, hi 
ha una partida de 3.600.000 ptes., que jo crec que qual
sevol instrument en tots els laboratoris que tenim, que 
són cars i que aviat se 'n poden anar a 1 milió de pes
sctes o si es romp qualsevol instrumental o instru
mental de reposició, perque l'antic és vell, creim que 
és una partida molt justa, la partida puja, en total, 

6.632.000 ptes., i nosaltres creim que és molt ajustada, 
pero repartir-ha a les aItres es menes que m'ha fet per 
incrementar el cost, les inversions reals en eampanyes 
sanitaries, encara que pareixi que s'hagi reduit, és sen
zillament perque ha hem englobat en el Pressupost 
de promoció de salut, perque des de l'any passat, la 
compra de vacunes, sobretot, es fa amb convenis glo
balitzats amb el Ministeri, com deuen fer moltes Co
munitats, perque ens surt més barat. Aleshores, pres
supostariament és molt més difícil, agafar de tres sub
programes distints i, en canvi, deixam un tant per a 
les campanyes específiques o per a material que hagin 
d'usar per a unes campanyes determinades. Pero real
ment no és que haguem reduIt el cost total d'inver
sions reals en campanyes, és superior a l'any passat, 
pero per aquesta única raó. 

A més arnés, crec que hem augmentat, per exem
pIe, a Eivissa, hi ha prevista una inversió forta, com 
ha vist en el subprograma d'Eivissa, per a adequar 
molt millar el Centre Insular d'Eivissa que, com sap, 
practicament és ubicat dins l'Hospital, i per aixo hí 
hem dedicat una partida important d'inversió. Quant 
al de Menorca, no li hem posat en el subprograma, 
pero també hi ha previstes, com sap, unes obres im
portants dins el Centre Insular d'Eivissa, pero per no 
tenir el projecte total és incIos dins els Centres Sani
taris en general, pero Ji puc dir que cree que és una 
partida, és un projecte, fet per dos arquitectes menor
quins, que la remodelació i equipament nou del Centre 
Insular ascendira a uns 7 o 8 milions de pessetes. És 
a dir, que crec que els dos centres els estam poten
ciant suficientment. 

Moltes gracies. 

·EL SR. GúMEZ SABRIDO: 
Sí, Sr. Presidente. Sí, a mí me parece estupendo 

que se potencien, yeso es lo que precisamente nosotros 
defendemos, pero, aún así, estando en la situación 
actual en que nos encontramos en este presupues~o, 
tengo que insistir que sería posible, me parece, la re
ducción en diferentes apartados del Capítulo II y ese 
incremento que antes habíamos pedido. Nada más. 

EL SR. PRESIDENT: 
Valen intervenir els altres Grups? 
Passam a la votació de les esmenes 1.085 a 1.089_ 

Sres. i Srs. Diputats que votin a favor, es valen posar 
dre!s, per favor? 

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

posar drets, per favor? 
Moltcs gracies, poden seure. 
Sres.; i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 12; vots en contra, 20; abs 1encions, 

cap. Queden rebutjades. 
El Capítol IV manté viva les esmenes 907, 917 i 920 

del Grup Esquerra Nacionalista. Per defensar aques
tes esmcncs té la paraula el Sr. Sebastia Serra i Bus
quets. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, gracies, Sr. President. Demanaria poder defen

sar plegades 907 i 917, i votades plegades, i després la 
920 i la 909, també. És a dir, faríem clues intel-vencions. 

EL SR. PRESIDENT: 
Dues intervencions. 
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EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Són quatre esmenes, dues intervencions. El que 

passa és que la 919 és del Capítol VI, Secció 18, pero 
vaja. 

Bé, entrant dins les dues primeres, 907 i 917, que 
són de Treball i anirien plegades, és evident que en 
aquest Parlament hem debatut i aprovat una serie de 
mocions respecte de la tematica de I'atur juvenil, i nos
al tres insistim en un tema de fons, i és que una sor
ti da de l'atur juvenil, una de les sortides possibles és 
el coperativisme amb distinta finalitat. Aleshores, en 
aquests momcnts, és cIar que al marge de Jlei de coope
ratives i d'aItres tipus d'accions i de formació coopera
tivista, en termes generals, hi ha un tema que són els 
mitjans nccessaris per a construir cooperatives, la seva 
divulgació i arribar a la gent jove en aquest aspectc, a 
través d'accions concretísismes que pensam que e l Ca
vern pot dur a terme. Per tant, la nos tra proposta és 
passar 10 milions del concepte Serveis Generals i Tre
ball, passar-ho cap a un programa específic, que seria 
Transferencies Corrents a Cooperatives Juvenils, amb 
10 milions de pessetes, pero per facilitar als joves els 
mitjans per construir aquestes cooperatives. És a dir, 
aixo va en un sentit tecnic i jurídic de formació coope
rativista, i pensam que seria una bona feina de la Con
selleria. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Conseller. 

EL SR. OLIVER CAPú : 
Perdó, no sabia jo aquesta esmena, no l'havia es

tudiada i no m'havia vengut a Sanitat o a Serveis So
cials, per ventura era de Treball. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
És que és de Treball. Perdú. 
Pero, les esmenes 907 i 917, que són les que el Pre

sident m'ha anunciat són aquestes diJes. 

EL SR. PRESIDENT: 
Recordaré a la Sala i al Sr. Conseller el contengut 

de l'esmena 907, que és, al programa 1901, subprogra
ma 190101 Serveis Genera1s i Treball, suprimir el sub
concepte 4810, dotat amb la quantitat de 10 milions de 
pessetes . La 907 i ... sí .. . fan r efe rencia a les ... , que 
són de Treball . 

EL SR. SOLER CLADERA: 
La 907 i 917 pertanyen a la Secció de Treball, a la 

Secció 19. La 920 d'Esquerra Nacionalista i la 919, són 
a la Conselleria de Sanitat, és a dir, a la Secció 18. 

EL SR. PRESIDENT: 
Així éso 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Van seguides, és igual. Podem anar a la 919 i a 

la 920 i llavors a les 907 i 917. És igual, vull dir .. . 

EL SR. PRESIDENT: 
Si manté les esmenes, les sotrnetrem a vot ació, ja 

que han estat defensades ... 

EL SR. SOLER CLADERA: 
Abans d'en trar a la secció 19, hem de votar la Sec

ció 18. 

EL SR. PRESIDENT: 
Així és, així és, Sr. Conseller, si vos te m'escolta, 

sabra el que li dic. 
Sotmet a votació les es menes 907 i 917, que han 

estat defensa des pel Sr. Diputat, si no volen intervenir 
e1s aItres Gnlps. 1 dernan a la Cambra, Sres. i Srs. 
Dipuiats que \'otin a favor d'aquestes dues esmenes, es 
volen posar drcts , per favor? 

Poden seu re, 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. 

Queden rebutjades les esmenes 907 i 917. 
Per defensar les es menes 919 i 920, té la paraula 

el Diputat Sr. Sebastiil Serra. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Gracies . Sr. President. 

EL SR. PRESlDENT: 
Un momcnt. 
(Pausa) 
Sí, Sr. Alfon so, hi ha un poc de confusió, .. . 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Només una qüestió d'ordre. 1 és que d'aques tes 

esmenes, ens hagués agradat escoltar, sentir al Govern, 
i ha calla!, el Govem, ens agradaria saber que passa. 

EL SR. PRESIDENT: 
Bé . Per favor, ordre dins la Sala. Té la paraula el 

Diputat Sr. Sebastia Serra i Busquets per defensar les 
esmenes 919 i 920, que fan referencia a la Secció de 
Sanitat. 

EL SR. SERRA BUSQUETS: 
Sí, senyor, gracies. Dins aquesta Secció de Sanitat, 

logicament hi ha dos temes, die logicament, perque són 
dos temes que ens consta que preocupen el Conseller, 
tots cls Grups Parlamentaris, i se n'ha parlat repeti
des vegades, d 'aquests dos temes. Un és el tractament 
de la drogadieció, i l'altre és la creació d'un Hospital 
de Nit per a dones. Nosaltres entenem que en aquests 
moments la feina prevista, la feina que es fa i la pre
vista, és una feina important, és una feina de la qual 
esperam veure e1s fruits aviat, i que, com ahir ma
teix parIavem no es poden donar passes en falso Pero 
hi ha un tema que sí afecta la naturalesa deIs Pres
suposts, i és a I'hora d'efectuar la des pesa, a veure on 
l'orientam a aquesta despesa, perque dins el programa 
del Govern, de tractament de la drogadicció, es parla 
de 12 milions i mig, pero nosaltres pensam que s'hau
ria d'orientar, no així com el Govern ho preveu, sinó 
cap a inversió real, i nosaltres, en aques t sentit, el 
que proposam és una inversió real de 20 milions de 
pessetes per dotar d'instaHacions adequades un centre 
de tractamenl i rehabili tació de drogodependents, i a 
més, pensam que aquest centre ha de ser propictat 
del Govern de la Comunilat Autonoma i després 1'ha 
de gestionar la gent que tecnicament i humanament 
estigui rnés preparada i sigui més adequada i, per tant, 
no volem en trar en la dialectica de si han de ser fun
cionaris o gent contractada o coHectius diversos, que 
aixo és un altre aspecte a part de la Llei Pressuposta
ria i que ja afecta més directament la Conselleria, a 
través deIs seus Decrets i de la seva actuació específi-
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ca, pero sí que creím, quan parlam de tractament de 
drogadicció, dins aquests programes i subprogrames i 
conceptes deIs Pressuposts s'ha d'atendre dírectament 
el que és la inversió real, i, en aquest sentit, sí que 
volem fer una advertencia d'entrada, que dins tots 
aquests Pressuposts hi ha hagut retalls sistematics en
tre el primer projecte de Pressuposts i el segon pro
jecte de Pressupos!s, a mol tes de les inversions pre
vistes, i la Consellet-ia de Sani tat és una de les retalla
des, i nosaltres aixo, sí que ho volem fer constar, estam 
en contra deIs retalls d'inversió que els socis del Go
vern els han obligat afer quan, precisament, dins les 
inversions de tipus social i sanitari, pensam, que ha
víem de fer un esforc; tal com nosaltres proposam, pero 
no ja de 20 milions, sínó de molts més milions d'in
versió. 

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

EL SR. OLIVER CAPO: 
Gracies, Sr. PresidenL Sr. Diputat, efeetivament, la 

idea ja sap que és la mateixa, és el Centre, la Granja 
per al traetament de drogadictes, cree que ha de ser 
propietat. de la Comunita! Autónoma. Les obres, i no 
hi ha una partida directa, no varem posal' una partida 
directa d'inversions reals, era perque el mateix Conveni 
que havíem firmat amb el Bisbat ens permetia diver 
ses opcions que, en aquells moments, no sabíem com 
les duríem a terme, si dutes com a labor-terapia deIs 
mateixos in~erns, la majoria, dutes pel mateix grup 
que es feia cauec de la gestió, que el conveni ho pre
veu i que queda en propietat de la Comunitat Aut0-
noma, o bé estavem penclents, també, de si ho feiem 
nosaltres. Pero també, al mateix temps, estavem ne
gociant un conveni amb el Minis:eri de Treball que 
pensavem, i ja practicament és segur, que ens ajuda
ria en aquesta inversió. És a dir, el conveni, amb pa
raules del Ministeri de Treball, diu «en general, en 
todas las Comunidades Autónomas se potenciará con 
estos conciertos la creación de comunidades terapéuti
cas, gl-anjas, subvenciones a entidades y asociaciones, 
etc.», i dia 10 tenim una reunió, una darrera reunió, i 
crec que amb nquest conveni, podrem fer front a les 
inversions que, finalment, crec que les durem totes a 
terme nosaltres directament, i esta fet tot el projecte 
i jo cree que dins aquest mes, ja es podran subhastar 
les obres si aquest conveni amb el Ministeri es du a 
terme, i aquests Pressuposts queden aprovats. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir eIs altres Grups? 
Passam, aleshores, a la votació de les esmenes 919 

i 920. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques
tes esmenes, es volen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes 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, 12; en contra, 20; abstencions, cap. Que-

den rebutjades les dues esmenes. 
Passarn a la votació de la Seceió 18, Sanitat, per 

un total import de 2,014.768.390 ptes. 
Sres. i Srs. Diputnts que votin a favor d'aquesfa 

Seceió, es volen posar drets, per favor? 
Poden seure, moltes gracies. 

Sres, i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 
í'0sar drets, per favor? 

Poden seure, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 20 vots; en contra, 12; abtencions, cap. 

Queda aprovada la Secció 18, SanitaL 
1 passam a la Secció 19, Treball, que te, al Capítol 

1, aues esmenes vives, la 1.090 i 1.091. Per defensar 
aquestes esmenes, té la parauIa el Sr. Josep Alfonso 
Villanueva. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
~L Prf:sidenl, Sres, i Srs. DijJutats. Defensar aques

tes dues esmenes, en aquest moment, em fa un poc de 
consciencia, i hem de dir per que. Ja hcm dit que 13 
Conselleria de Treball i de Transports és una Consclle
ria a la qual el Govern de la Comunitat Autonoma es
tima poc, per no dir que no I'estima gens. No li dóna 
pressupost, no li cobreix les vacants i, tant de bo que 
amb la moguda que :~ ~ "'> haver amb el Grup Regiona
<lsta, li va donar dues vacants més al seu pn;SSMpo:,~. 
A posta, no inststirem molt en aquestes esmenes, a 
posta només diríem, demanaríem que es dotas un po
quet millor la Conselleria de Treball i Transports, per
que és ben vpr, en la nostra opinió, que és absoluta
ment impossible, almanco en el tema de transports, en 
el tema de treball, que és molt importan!, pero que 
nosaltres estam en absolut desacord amb la política. 
que és molt important, que la funció, amb la compe
tencia exclusiva sobre Transports que té aquesta Con
selleria, la pugui dur endavant. 

Avui tenim pendent, i aixo ho haurien de ter els 
serveis de la Conselleria, tenim pendent fer un Pla de 
Transport Regional, en seriositat, es a dir, estudiar 
tot la regulació, tota la xarxa de transports a nivell de 
cadascuna de les illes, tenim pendents els possibles es
tudis sobre la conveniencia o no de ['assumpció de les 
competencies de FEVE per part de la Comunitat Autó
noma, tenim pendents el estudis complicats sobre la 
posible creació de transports de tercer nivel!, trans
ports aeris de tercer nivell, etc., etc., etc. Tot aixo 
amb el personal que li posa ei Govern de la ComunÍtat 
Autónoma en aquesta especie de Conselleria o en 
aquesta Conselleria que, com he dit, ['estimen poc, com 

diuen en el cante aquell, a aquesta «cenicienta» de 
Conselleria, nosaltres creim que amb el personal que 

té no ha pot feL Per coherencia, respecte de les va
cants i ates el temps que som, nosaltres defensavem 
que no es cobrissin aquestes vacants. Hem estudiat 
més bé el tema, hem vist les carencies d'aquesta Con
selleria i, per tant, i per aquesta vegada, aquestes dues 
es menes les retiram, ara sí, demanam al Govern de 
la Comunitat Autonoma que cobreixi les vacants i que 
no faci com a altres llocs, que les vacants han quedat 
mortes un any darrera l'altre. Cree que aquestes va
cants a nivell tecnic, són importanls, són importants, 
i, per favor, scnyores del Govern, les cobrcixin, i, si 
no, ja saben que han de fer. Nosaltres estam absolu
tament conveac;:u!s que a una Direceió General de 
Transports l'haurien dotada, si estigués a Ordenació 
del Territori, l'haurien dotada milIor que la Conselle
ria, pcr tant, dotin la Conselleria amb mitjans bumans, 
perque pugui fer la seva feina. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Moltes gracics, Sr. DiputaL 
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El Capítol II té vives les esmenes 1.092, 1093 i 
1.095. Per defensar aquestes esmenes, té la paraula el 
Sr. Vivó. 

EL SR. VIVO CORTÉS: 
Sr. President, Sres. i Srs. Diputats. Com que avui 

no hi ha manera que n'aprovem cap, d'esmena, tal 
vegada sera aquesta, una d'aquestes, si tenim sort. Per 
altra banda, dir, que a la primera, la 1.092, on feim una 
reducció d'1 milió de pessetes, és una que realment ja 
ha estat tractada infinitat de vegades, pero que és el 
caixó de sastre famós, on hi ha la programació aquesta, 
que no sabem que és el que és programa i on els es
tudis aquests no sabem quins són, ni quins seran ni 
com els farem. Per tant, nosaItres creim, si és ver que 
és una Conselleria que el Govern se l'estima poc, en 
certa manera, perque esta poc dotada, podria tenir, al
manco, una mica més d'imaginació perque creim que, 
encara que no tengui competencies en treball, creim 
que seria prou important que donas una ma per veure 
si entre tots treim una mica endavant el tema de l'atur 
a les nostres illes. 

layo, realment, és així. perque, si no sabem quins 
estudis hem de fer, no li podem donar suport, i per 
aixo demanam que la retirin, que ens l'acceptin, per
donin, perque, si no, no sabrem com ha hem de fer. 
Perque creim que hi ha prou estudis fets, sobretot a 
la Comunitat Economica Europea, en relació amb tre
ball, perque sigui pro u efica;;: tata la recuperació 
d'aquesta documentació, perque entre tots sapiguem 
cap on anam. en aquest aspecte i no vulguem inventar, 
perque creim que possiblement no ho endevinarem. 

En relació amb la 1.093, que és de transferencies 
corrents, 9 milions de pessetes, dir que realment, a la 
lluita contra l'atur, i a~o és la motivació, li falta coor
dinació. Quan, en certa manera, el company va trac
tar la Secció 14, ja va dir que tot a<;o havia d'haver 
anat englobat dins una política conjunta on es fes re
ferencia a totes les Conselleries economiques, tant des 
d'lndústria, Economia i indosa la Conselleria d'Agri
cultura. Creim que aquests 9 milions de pessetes per 
a ajudes a empreses on podríem dir que és una ajuda 
al famós Decret aquest de les 10.000 ptes., que la dar
rera vegada que es va fer no va tenir més sort que 
poder tenir 6 empreses que s'hi acollissin. creim que, 
realment, o no es gastaran o també és tenir molt poca 
imaginació per poder tirar endavant aquests 9 milions 
de pessetes, sobretot a les altures que estam, perque 
d'aquí quatre dies comen.¡;arem vacacions i bé, el poc 
que quedara de temps, la veritat, és que sabrem com 
ho hem de fer, i segurament que encara hi haura su
peravit, tenint en compte que, fins i tot, esta poc do· 
tada. 

1, per la resta, dir qua si quasi el mateix, quant a 
les transferencies corrents, a l'esmena 1.095, on també 
creim que no tenir compet-encies no fa que no tenguin 
aquesta imaginació que demanava aban s, aquesta coor
dinació amb les Conselleries economiques d'aquesta 
Comunitat perque, entre totes, intentem d'alguna ma
nera ajudar a paBiar aquests, l'atur a les nostres illes, 
com he dít abans, que, per altra banda, ens agradaría 
saber sí, en certa manera, amb aquestes transferen
cíes corrents es pensara dedicar a nivell juvenil, amb 
quins contactes pot haver tingut a nivell de sindicats, 
amb Porces empresarial s , i tot el que pot representar 
el cost social de les nostres illes, i, per a.¡;o, nosaltres, 
encara que sigui poc dotada, a nosaltres el que ens 

agradaria és que hagués tingut un programa molt més 
coherent, molt més seriós, molt més efica<; a nivell de 
cooperatives i ajudes a diferents estaments en aquest 
aspecte i, tal vegada, d'aquesta manera, en lloc de re
duir-les, aquestes esmenes que demanam, seria d'aug
ment, per tant, creim que una aItra vega da, ho facin 
una mica millor, i en lloc de llevar-los, intentaríem pu
jar-los una mica el tant per cent. 

Moltes grades. 

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

EL SR. FONT QUETGLAS: 
En relació amb la primera esmena, li he de dir al 

Sr. Diputat, que justament m'ha tocat aquesta Conselle
ria, que diu que és la manco dotada, per tant, cree que, 
fins i tot, l'hauria de retirar, i li diré per que, a més, 
aquesta partida esta prevista, de Promoció i Estudis, 
per als Serveis Generals de la Conselleria, és a dir, que 
afecta tant treball com Transports. 1, sincerament, 
crec que una partida amb aquesta quantitat, amb aques
ta dotació, crec que només que se subtitulas per a im
prevists de la Conselleria, ja seria petita, i, com que 
no és així, i té unes finalitats concretes, encara més 
motiu té de retirar aquesta esmena. D'aquesta partida 
es treuen, per exemple, unes publicacions, de les quals 
ja en tenen constancia en aquesta Cambra, perque 
s'han repartit alguns números, i se'n tenen uns altres 
prevists. Després, d'aquí també vénen conferencies, ca
Htlegs, estudis, participacions, per exemple, una previs
ta és l'Expojuventut, i, fins i tot, aquest any, com ja 
hem explicat algunes vegades, que feim la informatít
zació de la ConselIeria, amb la qual cosa és una aju
da que sigui manco necessaria l'ampliació de personal, 
que ja en tenim poc, també esta previst, dins aquest 
capítol fer tata la formaeió del personal per adaptar-se 
a la informatització. 

Quant a la partida, a la supressió deIs 9 milions 
de pessetes, he de dir que esta equivocat el Sr. Dipu
tat quan diu que només n'hi ha hagudes 6, li puc as
segurar que, per exemple, aquest any només a Menor
ca, n'he ha m'és de 40, les hauria de coneixer i, per 
tant, creim que tenen un cert exit, exit que si s'apro· 
va aquesta partida i s'hi pot donar una miqueta de 
publicitat, crec que fins i tot podra ser insuficient. 1, 
amb coherencia, també l'hauria de retirar perque fa 
un moment ha votat una esmena que tenia Esquerra 
Nacional1sta, en el sentit de fer una partida de posar 
unes ajudes per a cooperatives, i li he de dir que dins 
aquesta partida igual que va per a empreses, també va 
r er a cooperatives, i que s'han donat ajudes a coope
l'atives i que n'hi .ha d'altres de pendents. Per tant, si 
h<~ donat suport a l'esmena e1el PSM, amb més motiu 
hauria de retirar aquesta. 

1 quant a la tercera, a la 1.095, els 10 milions de 
pesse tes, aquesta sí que no l'cntenc, he d'insistir que 
es retiri, també, i el motiu és el següent, si aquesta 
esmena serveix, perdó, aquesta partida serveix per a 
atendre un conveni que hem fet amb el Ministeri de 
TrebaIl, en coneret, amb l'INEM i, per a aquest con
veni, necessitam una aportació de la Comunitat per
que l'INEM hi posi la seva aportació, evidentment, si 
retiram aquests 10 milions de pessetes, ens quedam 
sense la subvenció de l'INEM. Jo m'imagin que voste 
no vol aixo, i, per tant, li deman també que la retiri. 

Moltes gracies. 
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EL SR. VIVó CORTÉS: 
Gracies, Sr. President. Bé, en relació amb la 1.092, 

quan hem parlat del que ens ha dut qualque vegada 
en aquesta Cambra a nivell informal, bé, no hem vist 
més que un llibre que parlava deIs conflictes laborals 
a nivell d'estudis, vuIl dir, jo no sé si n'hi ha cap més, 
si n'hi cap més, jo no I'he visto 

Per aItra banda, llavors, consideram que realment 
és poco Tal vegada si per alguna qüestió, tot a<;o, ens 
ho hagués explicat amb molt més abast dins la com
pareixen<;a, tal vegada n'haguéssim pogut parlar amb 
més deteniment, quan ens diu que a<;o sera per a Ser
veis Generals, fins i tot de Transports, bé, tal vegada 
n'haguéssim pogut parlar, pero si sembla que no ens 
les han d'aprovar, nosaltres tampoc no pensam retirar
les. M;o també queda molt claro 

1, en relació amb els 9 milions de pessetes, bé, jo 
el que vuIl és que vagi bé, vulI dir, que si n'hi ha 40 
enguany, no deixa de fer que l'any passat no n'hi ha
gués 6, i no és que n'hi hagi d'haver 40, és que n'hi 
hauría d'haver mohes més, si amb aquesta difusió que 
pensa donar i aquesta ajuda, bé, pot funcionar, pero 
que no deíxa de fer tampoc que no vagi a unes empre
ses concretes, sobretot, si són de nova creació, com 
vol dir, de les ajudes a cooperatives, perque, progra
ma de cooperativisme tampoc no n'hi ha, vulI dir que 
anido de tant en tant, si n'hi ha cap, que sigui a una 
cooperativa determinada que es munti. 

1, la de 10 milions de pessetes, que em deia també 
que la retiras, bé, nosaltres creim que realment }'hem 
de mantenir, perque no és res més que el rfIateix de 
tota la Conselleria, que no té gens explicat quant a 
quina forma hi ha d'haver dins la lIuita contra l'atur 
en aquestes ilIes. 

Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Volen intervenir els al tres Grups? 
No havent-hi més intervencions, passam a la ver 

lació. Sres. i Srs. Diputats que votin a favor de les 
esmenes 1.092, 1.093 i 1.095, es vol en posar drets, per 
favor? 

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

posar drets, per favor? 

cap. 

Poden seure, moHes gracies. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 11; vots en contra, 20; abstencions, 

Passam a l'esmena 1.094, al Capítol IV de la Sec
ció 19. Per defensar l'esmena 1.094, té la paraula el Sr. 
Guillem Seguí. 

EL SR. SEGUí COLL: 
Sr. President, Sres. j Srs. Diputats. Presentam una 

esmena de que no se n'ha parlat en tot el debat aquest 
que hi ha hagut deIs Pressuposts, que és l'esmena d'ad
hesió on demanam 8 milions de pessetes per a les Cen
trals Sindicals. Creim nosaltres que, bé, ja veim que 
el Govern no té en compte aquest coHectiu de treba
lladors, i hem de ten ir molt en compte que el benes
tar de la societat implica que cada persona trobi els 
seus drets naturals, perfectament reconeguts per la 
Constitució Espanyola, respectant i harmonitzant tot 
el món del trebaIl, i cIar, qui dins el món del trebalI 
alla on es mouen i alla on han consolidat una demo
cracia, precisament, són els Sindicats. Per arribar a 

a<;o, per arribar a a<;o, precisament, demanam al Go
vern que tengui en compte tot el coHectiu, tot el col
lectiu empresarial, no tan soIs les empreses i empre
saris en particular, sinó també els treballadors que te
nen molt a veure dins la for<;a i dins la medmica del 
treball. 

Garantir ocupació de totes les persones amb edat 
[reballadora d'aquestes Illes Balears, implica molt tam
bé que hi tenguin a veure els Sindicats, perque és molt 
bo de fer dir, bé, donam subvencions a empreses de
terminades, a associacions empresarials, ara, després, 
en realitat, donen subvencions, fan algunes coses, pero 
també hi té molt a veure, perque la integració deIs 
trebalIadors dins l'empresa té molt a veure, no tan soIs 
pels conflictes que puguin organitzar, sinó també per 
mancomunar esfor<;os dins el món del treball. 

Per a<;o, demanaríem que dins el subconcepte 4810 
hi inclolssin els 8 milions de pessetes aquests per a 
les Centrals Sindicals. 

Gracies, Sr. President. 

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

EL SR. FONT QUETGLAS: 
He de demanar a la Cambra que rebutgi aquesta 

es mena per una raó, que és la mateixa de cada any, i 
és que si no tenim transferides competencies en ma
teria laboral, creim que no hi ha Iloc a tenir única
ment l¡:t part negativa, que seria la subvenció a una 
d'aquestes entitats que poden coHaborar en materia la
boral. Creim que o tot o res. Per tant, si les compe
tencies en aquesta materia les té l'Administració Cen
tral, que l'Administració Central faci aquestes ajudes. 

Moltes gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sr. Diputat, Sr. Guillem Seguí. 

EL SR. SEGUí COLL: 
Sí, Sr. President. Ara diu que no tenim competen

cies, val, aleshores resulta que ara, en aquest moment, 
s'intenta poder fer funcionar el ConseIl E"conomic La
boral, i el ConselI Economic Laboral implica els Sin
dicats, és que és per obligació, encara que volguéssim 
que no hi entrassin, per for{,:a hi han d'entrar, i cIar, 
i dins aquest ConseIl Economic Laboral com podra 
comprendre, tindra l'empresariat, el sector empresa
rial, perque veig que hi ha diverses partides d'ajudes 
a associacions empresarials, i a mi em xoca bastant a<;o 
que digui, bé, donam 10.000 ptes. per generar ocupa
ció, pe~o si aquella ·empresa ja esta saturada, o sigui, 
ja té la fon;a de feina per l'estat de feina que pot 
fer, tant és que n'hi donin 10 com 20 com un duro, és 
igual, si no necessita un treballador no l'agafara, anem 
a cercar noves indústries, nous mercats. EIs nous mer
cats es troben també, fins i tot, a nivells internacio
nals, i els Sindicats tenen aquesta correlació interna
cional, í és aquí on hi hauria d'haver la Buita i on po
dríem fer una acció forta, forta i conjunta, és que 
sempre estam amb a~o, resulta que la majoria de tre
baBadors, normalment, és el poble, bé el poble esta 
representat a les institucions aquestes, dins les empre
ses estan representats pels Sindicats, i són els Síndi
cats, perque, com veura, a qualsevol Institut d'Arbi
tratge i Mediació hi ha els Sindicats que són la for<;a 
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per a les negociacions, i bé, i no tan soIs ja, i anirem 
un poc al nivell europeu, no tan soIs la reivindicació 
salarial, la reivindicació deIs doblers, sinó també els 
drets humans, la seguretat i la higiene en el treball, 
les empreses no es preocupen massa d'a<;o, són els tre
balladors que se'n preocupen. Ara, ciar, si vostes do
nen suport a aquests treballadors perque facin aques
ta acció, almanco, rins i tot, els ajudaran a vostes, no 
són tan contraris, no són els enemics d'aquest Govern 
ni deIs empresaris, és la veritat. 

Després, també, clar, com és natural, com és na
tural, ja són vius i demanen les 35 hores de feina, bé, 
en aquestes 35 hores de feina que demanen els Sin di
cats . .. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor, per favor. Em vol dir que té a veure 
a<;:o amb aquesta esmena? 

( Rialles ). 

EL SR. SEGUí COLL: 

Sí, senyor. És un supon ele cara a les Cenlrals 
Sinelicals, Sr. President. Bé, seré molt curt en aqucsts 
temes, sen~ molt curt, Sr. President, si em permet. un 
minutet. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per favor. silencio Deixin parlar el Sr. Diputat. 

EL SR. SEGUÍ COLL: 

Un minutet. És perque, precisament, si, necessi
tam el desenvolupament de la feina i la producció deIs 
hornes, de la ma d'obra, i després hem de cercar un 
món d'oci, ciar, el món el'oci són també els treballa
dors que el necessiten a l'oci, jo cree que dins el Con
seU Economic Laboral és important, rins i tot, ja que 
s'ajuda a les empreses, també ajudar també els Sindi
cats. 

Gracies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Mol tes gracies. 
Volen intervenir els altres Grups Polítics? No ha

vcnt-hi més intervencions, passam a la votació de l'es
mena 1.094, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor 
d'aquesta esmena, es valen posar drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 

cap. 

Moltes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputets que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 11; vots en contra, 21; abstencions, 

Passam a l'esmena 1.096, del Grup Socialista, per 
defensar aquesta esmena, té la paraula el DiDutat .. 

Esta retirada? «Adquisició d'una bascul; pública 
oficial a Menorca». 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 

Sí, pot ser que s'hagi introdult a la relació, perquc 
eren moltes esmenes, esta retirada, si no hi esta, es 
retira. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gracies. 

Passam, aleshores, a la votació de la Secció 19, 
Treball, per un total pressupost de 78,066.326 ptes. Sres. 
¡Srs. Diputats que votin a favor d'aquesta Secció, es 
valen posar drets, per favor? 

Poden seure, mol tes gracies. 
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 ha. 
A favor, 21; en contra, 11; abstencions, cap. Que-

da aprovada la Secció 19. 
1 passam a la Secció 20, Comen; i Indústria. Al Ca

pítol 1 d'aquesta Secció hi ha les esmenes vives 1.097, 
1.098, 1.099 i 1.100. Per defensar aquestes esmenes, té 
la paraula el Sr. LluIl. 

Si, es discuteixen juntament les esmenes del Capi
tal 1 i les del Capítol n, és a dir des de I'esmena 
1.097 a la 1.104. 

Té la paraula el Sr. Diputat. 

EL SR. LLULL BIBILONI: 
Moltes gr~lcies, Sr. President. Jo cree que, senyo

res i senyors, en aquestes altures del debat, per ventu
¡-a seria un poc masoquista anar a reiterar els argu
mcnls que s'han anM reitel-ant al Ilarg de quasi dos 
clies i migo Per tant, jo crec que val més donar la se va 
imporUmci<\ ele r ecórrer a l'anccdota o a l'exemple cla
rificador, en to amable, i per ventura ens donara unCl 
miqueta de llum. . 

Pel que fa a les primeres esmencs, 1.097, 1.098, 
1.099 i 100, són totes al. C<ipítol I, posaré U11 exemple 
que c m va ocórrer a mi personaln1ent, crec que era el 
mes el'abril, vaig anal' a una Conselleria, que no ano
menaré, a cercar una comunicació de resolució d'un 
cxpedient i vaig demanar a la senyoreta, amb la copia 
ele la instancia que havíem presentat en el seu moment, 
com estava aquest assumpte, i em diu, el té aquelJ se
nyor, - no voste , un altre-, i em vaip- a aquell scnvor 
i em diu, i aixo esta resolt fa esto~a, diu, jo nd el 
tenc, pero esperi, i es va aixecar i va anar a una taula 
que hi havia enmig, entre eH i aquella senyoreta, i da
muot aquella taula hi va haver l'expedient. Va resul
lar que la senyoreta aquella, no sé si havia perdut la 
vacant, o se n'h av ia anat, el cas és que l'expedient es
tava aIla damunt, li vaig demanar que falta fer, ara?, 
en: cliu, registrar la sortida, dic, que ha puc fer, diu, 
sí. dic, on, en aquella senyoreta. Me n'hi vaig, i V8 re
gistrar I'cxpedient o l'escrit aquella senyoreta, i el 
me'n vaig poder duro I quan me n'anava, d'aquell se
n1'o1" i d'aquella senyoreta, csperava, dic, ara cm sorti
ra o un competent en la materia o un dret adquirit i 
encara som capa~ de quedar-me sense l'escrit aquest. 
Vull dir amb aixo que l'escrit aquest va estar un mes, 
un m es, a la taula que hi havia entre aquelÍ scnvor i 
la senyoreta del Registre. Aixo és per dir que qu~n es 
proposa, per ventura, i usant el sentit comú, quan es 
proposa per ventura una reestructuració, concretament 
en aquest cas, que voste diu que té la seu xapada, i 
que ha de fer una seu única per amillarar els serveis, 
per ventura, l'important seria llevar aquestes taules in
termedies, o sigui, primer [er un pensament seriós del 
que es vol fer, ordenar-ha, i lIavors cobrir-ho, vull dir 
que no ens deixem dur massa per un organigrama ex
cessivament rígid, perquc poden passar aquestes co
ses, encara que siguin a nivell d'anecdota. 

Quant a l'esmena 1.101, on proposam la reducció 
de 3 milions ele re.~se1es damunt 24 i busques, aixo 
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tanmateix es va discutir en Comissió, per tant, no em 
cal dir res, més que repetir la motiva ció d'una man
ca d'especificació, i amb aixo ho don per Hest. 

A la 1.102, tornam al famós programa de Desenvo
lupament Económic Regional, se n'ha parlat tant ja 
que tanmateix, crec que també és inútil, el que passa 
aquí és que pensam que és necessari aixo, perque te
nim una mescla tan grossa, tenim el problema de les 
sabates, per exemple, que és un exemple de com esta, 
recordara el Sr. Conseller que ja fa temps li vaig pas
sar una informació de com estava, per exemple ELDA 
amb un domini de mercat, que estava en mans d'una 
empresa americana, actualment, no sé, per exemple, el 
problema del transport del moble, com esta, tenim pro
blemes d'oliveres, pero també tenim problemes de re
finament de l'oli d'aquí, que resulta que no val la pena 
tenir una maquina i l'hem d'enviar a Valencia, etc., 
vull dir que hi ha tota una serie de motivacions, i en 
aixo s'ha d'insistir, i tanmateix són filosofies contra
posades, pero, pensam que sí, que és ben necessari, i 
no per intervenir, no per intervenir, sinó simplemen.t 
per estar, almanco a les conseqüencies d'una certa llI
bertat, per ventura, excessivament entesa. 

1 pel que fa ja, i per acabar, a les es menes 1.103 
i 1.104, aquesta 1.103 practicament es dóna per desisti
da, perque tanmateix el Sr. Triay ja n'ha parlat, pero 
sí que, per exemple, hi ha un problema, ja que estam 
parlant d'aigua. em preocupa un problema, per exem
pIe, el subministrament d'aigua a Inca, per exemple, 
que és una ciutat important, on. a través de la prem
sa ens hem informat d'uns «piques», que pareix hi ha 
hagut entre les diverses opcíons polítiques, concreta
ment entre la Conselleria d'Obres Públiques, en aquest 
cas, pareix que hi ha uns criteris diferents respecte de 
l'Ajuntament, el cas és, el cas és que el problema de 
l'aigua roman a Inca, amb problemes greus per als ha
bitant d'alla. Per tant, aquí tornam reiterar, una vega
da més una actuació responsable, no solament respon
sable, sinó més alla i per damunt de les competen
cies. 

1 pel que fa ja a l'esmena 1.104, és un tema que 
record, quant a residus solids, que demanam que hi 
hagi una actuació conjunta, concentrada, unificada del 
Govern, és un tema que fa massa anys, ja fa mass¡¡ 
anys que es viu en aquestes illes. Record ja que en 
temps del Consell General Interinsular. ja hi va ha
ver una serie d'intents per dur-ho endavant. Jo crec 
que, part damunt el que facem. de Pressuposts, etc., 
etc., hi ha el fet real, i el fet real és que el problema 
de residus solids no esta resolt aquí, a Mallorca, pa
reix que ahir, per exemple, a Manacor, al cap de tres 
anys, una cosa així, pareix que a la fi s'ha donat Hum 
verd, pareix que a la fi s'ha donat Hum verd a usar 
d'un abocador, no vull dir mancomunat, com sembla 
que s'ha fet al sud de Mallorca, pero sí que fa tres 
anys i busques que aquest tema estava pendent. Jo 
cree que aixo és l'important, resulta que perdem el 
temps discutint si competencies municipals, si compe· 
tencies autonomiques, pero el cas és que resulta que 
ens quedam amb uns femers que són autonomics, són 
municipals, i ara, per afegitó, per afegitó, hi ha una 
invasió important de rates, i llavors, per arreglar la 
invasió de rates, la invasió de rates aquesta, no hi ha 
res més net que demanar una subvenció a aquests pi
lars fonamentals de la nostra Autonomia que Són els 
Consells, i els Consells ens compren el mata-rates 

matam les rates deIs femers, que són municipals, au
tonomics i nostres. 

Per tant, jo no sé, en aquest moment, en aquestes 
altures del debat, més que res, si per ventura ens 
hem de sumar, com ho diria?, a les plegaries o als can
tics autonomics i no sé que més, per veure si l'assump
te s'arregla d'una vegada. 

Gracies. 

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

EL SR. OLIVER MUT: 
Sí, Sr. President. Moltes gracles. Sres. í Srs. Dipu

tats. A les primeres es menes de reducció de Capítol 1, 
el que proposa aquí o el que pretén, millor dit, el PSOE, 
és que nosaltres no cobrim aquestes vacants que n'hi 
ha unes que ens vénen per conveni i unes altres que 
són transferides, vacants transferides i dotades, o tam
bé aquells llocs de feina que ara, en aquests moments, 
són en excedencia, com podria ser el cas del Sr. More
no, molt amic i company del PSOE, altres que estan 
per jubilació o també por mobilitat a unes al tres de
pendencies, com pot ser el cas d'un auxiliar que se 
n'ha anat d'Assessora Lingüística a la Conselleria de 
Cultura o també d'un altre, que se n'ha anat de Cap 
de Serveis Periferics a Cultura també. Tota una altra 
serie de vacants, que ens venen fixades per conveni, 
com podria ser el conveni que tenim firmat amb la Jun
ta d'Energia Nuclear, que és perque se'ns delega la fun
ció inspectora sobre les actuacions radioactives i ens 
ve aquest inspector, com el conveni que tenim firmat, 
també, amb l'IMPI, que és el programa del CIE, Ser
vei d'Informació Empresarial, que per conveni ens ve 
la dotació d'un tecnic en informatica o també per co
brir les dues places de químic i ajudant de químic, que 
són qui han de posar en marxa el laboratori de medi 
ambient industrial, del qual tenim tot l'equip, i que 
esta aturat. Cree que pretendre que no es cobreixin 
aquestes vacants és paralitzar tots aquests convenis i 
paralitzar, també, la Conselleria. 

Pel que fa referencia a l'esmena 1.101, li vull pun
tualitzar al representant del Grup Socialista que no es 
va discutir aquesta en Comissió, ja que el PSOE va re
nunciar a defensar la seva esmena. Jo, molt gustosa
ment, li hagués donat l'explicació, i, per cortesía a 
aquesta Cambra, la hi donaré, pero molt rapida. Voste 
em diu que llevi, o em diu el PSOE que llevi 3 milions 
de tot el Capítol n, pero no especifica d'on, la motívació 
seva és que no és especificat, jo crec que la motivació 
no és aquesta, cree que la motivació és una altra, i 
m'ho han demostrat o jo així ho entes, que és crear 
aquesta macrcrConselleria d'Economia i Hisenda, i han 
de retallar de les altres seccions per poder dotar aques
ta esmena que vostes presenten a la Secció 14, cree 
que és aquesta la justificació, i no n'hi ha d'altra. Li 
diré, així, moIt aviat, en que consisteixen aquestes par
tides: hi ha Formació Personal, Assistencia a Cursos, a 
Jornades, a Congrcssos, Equips Informatics, Anuncis 
en Premsa, tot aixo dins Secretaria General Tecnica; 
dins la OPIE hí ha Seminaris, també Formació del per
sonal de la OPIE, Assistencia i Seguiment de les accions 
coHectives i Promoció i Desenvolupament de totes les 
actuacions que du la OPIE; dins la Direcció General 
d'Indústria, una altra vegada. assist-encia a Jornades, 
fullet sobre un cstudi hiddlUlic, on després entrarem, 

7 
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que és l'inventari deIs pous, edicions de tríptics i fu
llets; dins Enegia i Medi Ambient, promoció del PLA
NET, promoció deIs diagnostics energetics, promoció 
de la inspecció d'instaHacions radioactives, li faig refe
rencia al conveni anterior, edició de les estadístiques 
energetiques, i tota una serie, i no em vull fer més 
extens, dins Artesania, per a una campanya per promo
cionar l'artesania, que, arnés, hi ha una res alució d'a
questa Cambra en aquest respecte, i dins Comen;:, par
ticipació en publicacions, promoció d'activitats, tal com 
per exemple el simphosium que es va fer sobre el 
Mercat Comú, etc., etc. No tenc per que haver-hi d'en
trar més, per no fer-me pesat. 

Pel que fa referencia a l'esmena 1.103, política d'ai
gües, bé, aquí, únicament, es tracta de fer una reestruc
turació, de passar aquesta partida dins la Secció d'Obres 
Públiques, no hi entraré, ja s'han donat les explicacions. 

Pel que fa a la 1.102, que és la línia de credit, ja 
s'ha c1ebatut bastant aquest terna i em remet a les 
explicacion s que e]s ha donat el Conseller d'Hisenda. 

1, en el tema deIs residus sólids, una vegada més 
em rnantenc en les argumentacions que els vaig donar 
en Comissió, t ambé ja h e intervengut sobre aquest, 
tema, i, en definitiva, aquesta partida es tracta, ni més 
ni manco, de fer una reestructuració, si bé és cert que 
hi ha una partida que la dota en 100 milions, i nos al
tres aquí no la dotam en 100 milions, perque creirn 
que no és necessari, que no es gastaran en aquest 
any, i, com que ja tenc la trista experiencia, que de 
vegades es demana que es doti i després no es gasten, 
i precisament els que protesten són els que després 
no ha gasten. Em preocupa· molt aquest terna, i voste, 
Sr. Llull, ha sapo 

Glác:cs. 

EL SR. PRESIDENT: 
Si no vol en interevenir els aItres Grups Polítics . . . 
Sí? Sr. Alfonso, té voste la paraula. 

EL SR. ALFONSO VlLLANUEVA: 
Comenc;arem per darrera. A nosaltres Sr. Conseller, 

ens .preocupen moIt aquest temes, pero és que els te
mes deIs residus solids, com ja li varem dir l'any pas
sa t, no és que no es gastin perque no es puguin gastar, 
sinó perque vos tes s'han equivocat amb els plans, és < 
dir, aix0 és una incapacitat política de fer uns plans 
adequats a una determinada situació. 

Jo li vu11 aclarir, molt dlpidament, dos temes, el 
terna de personal, jo crec que durant aquests tres dies 
ens han entes la mar de bé, en el sentit de que anaven 
les nos tres esmenes de personal; els deim, primer, si 
vostes amb el Grup Regionalista han pogut reduir par
tida a partida, personal, i el 20 % del Capítol n , és 
obvi que no tenen gaire claro com estan aquestes coses, 
o no Ji tenien el gener a no ti tenen ara, primer tema. 
Segon tem a , si és possible reestructurar i reorganitzar, 
i el Conseller Sr. Saiz ens deia que sí és possible, pero 
que no era el moment, resulta que amb aquest Govern 
mai no és el moment, que no era el moment de fer-ho, 
és possible reestructurar les Conselleries, és possible 
reestructurar el personal, llavors, logicament, és possi
ble reduir aquest cost de vacants. 

1 el tercer terna, no hi entrarem, ho varem discu
tir ja amb el Conseller d'Economia ahir, pero als plans 
de les subvencions a indústria vos tes continuen sense 
complir una resolució d'aquest Parlament, que és fer 
Una investigació, clur-Ia aquí i debatre-la, i nosaItres ens 

alegraríem molt que aquesta investigació donas com a 
conseqüencia, primer, que tot s'havia fet de meravella, 
i no ha die per la seva part, sinó per part deIs recep
tors d'aquest credit, segon, que s'havien creat X Uocs 
de feina, encara que només fos un. 

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

ció de les esmenes 1.097 a 1.104. Sres. i Srs. Diputats 
que votin a favor d'aquestes esmenes, es volen posar 
drets, per favor? 

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

posar drets, per favor? 

cap. 

MoItes gracies, poden seure. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No n'hi ha. 
Vots a favor, 10; vots en contra, 20; absteneions, 

Passam, a continuació, a la votació de la Secció. 
Rectific, em diu la Secretaria que en contra són 

22 vots, no 20 com havíem dit. 
Com deia , passam a la vatació de la Secció, per un 

muntant total de 583.173.495 ptes. Les Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor d'aquesta secció, es valen posar 
drets, per favor? 

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

valen posar drets, per favor? 
Poden u;ur e, moltes gracies. 
Les Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? No 

11'l1i ha. 
Vots a favor, 23; vots en contra, 10; abstencions, 

cap. 
Passam, a continuació, a la Seeció 31, Serveis Co

muns de la Comunitat, dotada amb un pressupost de 
174.068.405 ptes. 

El capítol 11 té vives 5 esmenes, les 1.105, 106, 107, 
108 i 110. Pcr defensar aquestes esmenes del Grup par
lamentari Socialista, té la paraula el Diputat Sr. Josep 
Alfonso. 

EL SR. ALFONSO VILLANUEVA: 
Sr. President, demanam que passin directament el 

votació. 

EL SR. PRESIDENT: 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquestes 

esmencs, es \"olen posar drets, per favor? 
Poden ~eure, moltes graeies. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es volen 

posar drets, per favor? 
Poden seu re, moltes gracies. 
Sres. i Srs. Díputaís que s'abstenen? No n'hi ha. 
A favor, 10 vots; en contra, 22; abstencions, cap. 
Passam a la votació de la Secció 31, per la quan-

titat abans esmentada. 
1 deman a la Cambra, Sres. i Srs. Diputats que 

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

Poden s( ure, moltes gracles. 
Sres. i Srs. Diputats que votin en contra, es valen 

posar drcts, per favor? 
Poden seure, mol tes gracies. 
Sres . i Srs. Diputats que s'abstenen ? No n'hi ha. 
Queda aprovada la Secció 31 que ha tengut 22 vots 

a favor, en contra, 10 i abstencions, cap. 
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Passam a continuació a la votació de les Seccions 
32 i 34, la primera per 313.871.667, i la segona per 
308.850.000 ptes., que no tenen cap esmena. 

Les Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aques-
tes dues seccions, es volen posar drets, per favor? 

Moltes gracies, poden seure. 
Queden aprovades per unanimitat. 
Tenim pendent la votació de l'article 16 de la Llei, 

que estava condicionat al fet que hi hagués hagut alte
racions dins les quantitats; no havent-se prodlÜdes 
aquestes, el sotmet a votació. Aprovació de l'article 16. 
Sres. i Srs. Diputats que votin a favor d'aquest article, 
es vol en posar drets, per favor? 

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

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

drets, per favor? 
Resultat de la votació: a favor, 22 vots; en contra, 

cap; abstencions, 10. 

I, per úitim, passam a la votació de l'Expo$lció oe 
Motius i del títol de la Llei de Pressuposts 1986. 

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? No 

n'hi ha. 
Sres. i Srs. Diputats que s'abstenen? 
Resultat de la votació -poden seure, moltes gra

cies-: a favor, 22 vots; en contra, cap; abstencions, 10. 
Per tant, debatuda la integritat del Pressupost, que

da aquest aprovat amb la xifra final de 12.054.704.683 
ptes. 

Aquesta Presidencia agraeix molt sicerament el tre
ball que han desenvolupat vostes durant aquests dies. 
Moltes gracies de la coHaboració en nom de la Ca
munitat. 

S'aixeca la Sessió. 

". 
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